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MINUTENBLAD 
DOSSIER No .. ........ OD •.. 633 E~;~~~~ NAAM: JOEGOSLA VISCHE VERTEGEN:W.OORDTDING TN 

1. Op verzoek van C 5 gedee 1te1ij k· in PA opgenomen . 
ACD, 10 Janua ri '49 

2. Ingezien. ~ c 10 24.2.49 J 
3 a , 
4· CVL I, 

Gaat U accoord met inzage van dit dos s ier door KEW (Hr.S.)? 
ACD/PA;" 2.11.57. 

( 

6. Retour ontvangen van KEW. ACD/Pf~ 10.1. 58. 

7. PHC, 

1e) Moet de rubricering van ~ 4~D 60881 en 62005 
blijven? 

2e) Moet dit PA-gedeelte van het OD PA blijven? 

gehandhtr~ 

ACD/P~ 11.4. 

Tel. mede1eling CS,, 15.4.69: ubricering 
ACD 60881 en 62005 11mag "geheim" worden. 

~}~ 

,# 1/ 



VERi.ttuuW!5LIJK 
Verbinding: No.12 
Doss.l3/29812 

9 September 1950. 

underwerp: Joegosiavische ~egatie te 'e-Gravenhage 
Datum ontvangst bericht: 8 : September 19,0. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouw·baar 
'.L'evens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

' 
van een persoon, doe goed ge!n.formeerd is, werd het 

volgende vernomen: 
Normaal werd de telefoon in de Joegoslavische ~egatie, 

gevestigd Groot Hertoginnelaan 30 te 's-Gravenhage, van 
8.00 uur 's-morgens tot 8 uur •s-avonds bediena. 

oinds ongeveer drie waken is er op voor.noemde Legatie 
van 8 uur 's-a1Jonds tot 8 uur 's-mo1·gens een specials ·ceie

roonwacht ingesteld. 
Dit is uitaiuitend gedaan in verband met politieke 

eilijkheden in Joegoslaviij. (einde) 



~· (BIJ CO: 91920 PA) •· 

Betr.: Vojis1av POPOVICE. 
(handelsattach~ Joeg.Legatie). 

!)Y) D !:; 

1. Vo1gens medede1ing van K.B. is benadering van be
trokkene op niets uitge1open. 
(Zie 92023 - 92022 - 92021). 

2. . N;B. Betrokkene niet te verwarren met Deja POPOVIC, 
de 1e secretaris van de Joeg.Legatie. 

CLR, 22 September 1951. 





R A P P 0 R T - C 

Betr.: POPOVIC ACD j:JJ. c -<- 1 

Bron VI is van mening dat, indien POPOVIC hem in 
de verte zou zien aankomen, deze hem op alle mogelijke 
manieren zou trachten te ohtlopen. POPOVIC zou zelfs te 
bang zijn om, in het geval hij direct met VI buitenshuis 
geconfronteerd werd, met deze te praten. 

Het leek VI het beste om via de Heer INSINGER, 
die de handelstransacties tussen Nederland en Joegosla
vie behandelt, te weten te komen met welke firma's zaken 
worden gedaan en dan op die wijze POPOVIC te benaderen. 

c 7, 29/8-50 



N 0 T A 

Jl.an C.VII 
• Van HKB 

"} I ,. I 

Uw nota inzake POPOVIC 

• 

, Het komt mij voor dat de enige weg die in deze be-
wandeld kan worden via STOJA meet lopen. 
lou men STOJA zo ver kunnen krijgen dat hij bereid is om met 
POPOVIIW in contact te treden? 
Gaarne spoedig bericht. 

:rnrn, 25-8-1950 
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ACD i~Ao~ f RAPPORT-C 

Betr.: POPOVIC '-·----
Terugkomende op mijn rapport dd. 22/8-50 

betreffende POPOVIC kan ik het volgende hieraan 
toevoegen. 

De echtgenote van POPOVIC is zo mogelijk 
nog banger dan hi~. Zij heeft ook nog t wee zus
tera in JoegoslavJ.e. Bovendien werd er sterk aan 
getwijfeld of zij een Westerse taal aprak. 

Dick SPIERENBURG zou in zakelijk contact 
staan met RADOVIC en vermoedelijk ook wel met PO
POVIC. De vrouw van SPIERENBURG is bovendien Ser
vische van geboorte, echter nogal loslippig. 

Een employe van A. RIVA uit Rotterdam, ME
DINI verzorgt de Joegoslavische schepen en komt 
hiervoor veel op de legatie. MEDINI zou niet te
rQg willen naar Joegoslavie en doet slechts mee 
om zijn paspoort verlengd te krijgen en rustig 
in Rotterdam te kunnen blijven. 

In Scheveningen zou een met een Hollander 
getrouwde Joegoslavische vmnen, die ook · ·el eens 
op de legatie k ~am. Hij is vroeger kellner geweest 
en ~ou nu een of andere zaak hebben. 

c 7, 23/8-50 

Naar: 
Vincentium MEDINI, geboren te Ragusa- Vecchia op 

17/5-1902, gehuwd met 
Alida Wilhelmina SCHEPERS, geboren te Rotterdam 

op 11/2-1910, 

is een onderzoek aangevraagd op 2/8-50 aan In
Rotterdam. 
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R A P P 0 R T - C 

Betr.: POPOVIC 
~-

POPOVIC, de handelsattache der Joegoslavische e 
wordt door zijn collega's niet voor vol · aangezien. Hem wordt 
echter de hand boven het hoofd gehouden door de echtgenoot 
van zijn zuster, DEDIER, die perschef is van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken te Belgrade. 

POPOVIC zendt van hieruit pakketten aan zijn eigen va
der of moeder . en aan de moeder van zijn vrouw. Daarom wil hij 
graag zo lang mogelijk in zijn huidige functie gehandhaafd 
blijven. Hij is uiterst bang zich te compromiteren en daar
door uiterst voorzichtig. 

Als zoon van een cud-minister is hij echter gekant te
gen het huidige regime. 

Hij is geen diplomaat dus misschien in staat ook bui
ten de Legatie zijn brood te verdienen. Geloofd werd dat hij 
een ingenieursdiploma heeft. 

Aangezien hij zelf vermoedelijk onder controle staat 
is het waarschijnlijk verstandig zijn vrouw te laten benade-
ren. 

Wellicht is in overleg met bron VI een plan de campag
ne op te stellen. 

c 7' 22/8-50 

~~M-
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RAPPORT van KB !!} ~-3 

l voor G. ... -----Nr~ : ll'f1 t~, " MB. \950 J ACO/ '-' 
. etr.: Joego Slaafse legatie. OAT: ACD/ \ 

-KB, 29-8-1950 

~~: ' 9tb ' 
i ·· ··-- . 

Van de heer Leffertstra werd vernomen dat Bosko 
~I KAJG.ANA van de Joego Slaafse lec~·at ie geen procuratiehouder 

meer is, doch dat deze functie is overgedragen aan 
~ Milorad LICINAR. 

De brief, 'IAJaarin dit werd medegedeeld was 
~ door Jovan VDKoriC. Dit was een verzoek aan B. z. 
~ handtekeningen te legitimeren. 

getekend 
om de 
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RA.PP0li11 
Van : KA-R.A. 
Aan: Hoofd C. 
No. E.516 
ONJJEJ.W.B; ~t.P: VUKOTIU. 

1. I Sardine zendt ons de 
J ovan VUKOTIG: 

a) In October 1941 was hij werkzaam als klerk in 
het Consulaat van Joegoslavie te Marseille; kart 
daarop was hij in LJ.::iSABON, wachtende op zijU, 
visum voor Engeland, waar hij een betrekking zou 
aanvaarden bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van J oe goslav~e in Landen. llij was toen 
met zijn vrom:; , Marta, zijn docbter, Vera, oud 

~/ 16 jaar, zijn zoon ~~rdje, oud 12 jaar-en nog een 
~\ doch ter, Mil~.Q..§, oud ' b jaren. 

b) De familie VUKOTlU sc[lijnt betrokken te zijn ge
weest in het onderzoek, dat in 1942 in Engeland 
werd ingesteld tegen een zekere Mad. oAGhS, die 
ervan verdacht werd een Nazi-agente tezl.J'n. Het 
he~te, dat ~AGIS contact had met George(Djordje). 
Veel belang moet hier echter niet aan gehecht 
worden. 

c) Desalnietternin werd een ofXicieel onderzoek bij 
de Joegoslavisc~e Regering in Landen gedaan. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken van die Regerin~ 
berichtte echter, dat VUh..Orr1u volkomen betrouw
baar geacht werd, door allen, die met hem werkten, 
oak zijn superieuren en d at hij als een goed vader.; 
lander be$cho~d werd. Ook zijn vrouw werd betrouw~ 
baar geacht, 'hoewel zij ".voor haar huw elijk een 
Italiaanse geweest was. 

d) Betrolckene is geboren te K TOR op 18 Octd'ber 1895, 
hij trad in dienst bij Buitenlandse Zaken in 1921 , 
was en employe bij het Joegoslavische Consulaat 
Generaal in rHLAA.l.\!; later in tl.ARSEIL.y~Ei; sinds 
1942 was hij v1erkzaam op de Kanselarij van het 
J oe goslavische Ministerie van Bui tenlandse Zaken. 

\ te LON.J.JK'J • 
IVIevrouw VUKOTICJ is geboren in BJAZILil!: op 23 No
vember 1894, has r meisj esnaam is Marta NKWI. 

2. !let spijt Sardine, dat hij niet meer nieuws beeft. 

27-3-50. 



No . 121 - 50 . 

Uw No . 52612 d . d . 13.1.1950. 

Betreft : pend Church i lll san 223 . 

VERTROUt'.JELIJK . 2 F ebrua ri 1950.
1
cc;r• 

7 ) 

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven . kan worden 

~~ medegedeeld, da t he t pand Churchilllaan 223 te Amsterdam 

nog steeds het eigendom is van Anna Eliza beth Bettenha us sen 

geboren te Rotterdam, 27.11.'97, die buiten gemeenschap van 

goederen gehuwd is met dOhannes Adrianus ~ Toorn, geb. te 

Overschie, 15.5.'01; deze familia werd op 3.8.'48 uit het 

Bevolkingsregister te Amsterdam afgevoerd naar de gemeente 

Doorn, Driebergseweg 10. 

Het genoemde perceel is in gebruik bij de dOegosla

vische Handelsdelegatie; niet is kunnen blijken of het in 

het voornemen van genoemde handelsdelegatie heeft gelegen 

om tot aankoop van het pand over te gaan. 

H- • 
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Verbinding: 19 
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VERTROUWELIJK 

Div. 
Onderwerp: "Tito-beweging" 

("PUPLlCM.·U 
'\_ (. 

J.-r"' u .:> 

Datum: 12-10-49 

Van oncontroleerbare zijde werd vernomen, dat in Neder
land een "Tito-beweging" in oprichting is. De zetel van 
deze beweging zou zijn gevestigd te Utrecht . Het doel is 
het nauw aanhalen van vriendschapsbanden met Yougo-Slavie, 
door middel van uitwisseling van studenten, kunstenaars, 
wetenschapsmensen , e.d. 

Om tot oprichting dezer beweging te geraken, zou op 7 
October j.l. te Utrecht een ver-gaQ.e r ing hebben plaats ge
had, alwaar tevens personen uit Eindhoven, Amersfoort, 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zouden zijn geweest . 

De seer. der beweging zou zijn: 
GEORGE OVEBSTEEGEN, geb . te Amsterdam 31-1-02, wonende 
Mariastraat 30 te Utrecht. 

Om bovenbedoelde uitwisseling tot stand te brengen, 
zou een zekere doctorandus ~- contact opnemen met het 
Yougo-Slavische gezantschap hier te lande. 

In bet dagblad "'l!rouw" van 11-10-49 pag. 4 werd eveneens 
de aandacht op de oprichting van deze "Tito-beweging" ge
vestigd. 
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. ·(J •• 1949· 
No. Geh/Gr.V. D. 1232/49· I 

Bijlagen: een. ·J /11 ~~ \.. r-(,_ ~~~· 1--;-;, ~ 
Onderwerp~ GrenspBssage FRANK, v. en echtgenote. 

e 
• 

e 
AAN: B,V.D. 

• Typ: PN 
Call.: 

J 

GEHEIM 
· In aansluiting op mijn brief 

Geheim Gr.V.D. 1~32/49 dd. 15 Sep
tember 1949 met twee bijlagen, be
treffende grenspassage door 
Sp, JOVANOVIC en I. JOVANOVIC, mage 
ik U hierbij doen toekomen een 
uittr eksel uit een rapport opgemaakt 
door Z, relaterende grenspassage 
door FRANK v. en iijn echtgenote. 

s.T. 



VEILIGHEIDSRAPPORT 

Geheim Nr 31/4.9. 
IGEHEIMI 

Datum van Xie:r1'iaor/signalering: 1
) 27 Sept . l SlL,_9 , ll . .30 uur . 

Ondervrager/Rapporteur: 1) DoorlaP tpost T-l.oosenCPPl- station . 

Naam: ..... . F H ... A. N .. :&. 
Voornamen: ' .. . VJ~.kt.o.r .• 
Alias: 

Geslacht: 

Plaats en d.atum van geboorte: .Ve.J'Di.G.i 19. Qctobe.r. 1919. .• 
FOTO 

Nationaliteit: J.oego5la.~f. Den Haeg . 
Beroep: .. Cbl?.1lff .e.:ur. bij oe :±oe.gosJa.v:;tsG}1,e Leg~:J.J:;Je te 

~----T-A_d_r_es_: __ .. _ ... _o_.~_b_e_k_.~e_ ... _n_0_.~_-·_···_···_···_···_···_···_···_· ··_·· _···_· ___ ._···_···_···-···_···-···_·_· ·_···-··-··· -···-·· ·_···--------~------------------J 
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Lengte: ..................... ............. . . ... Gebit: ........... Wenkbrauwen: 

Postuur: .................................... . . ... Neus: ..................... .. .. .... .. ....... .................. ... Haar: 

Gelaat : . ............................................. Mond: .............................. ..... .... .......... ... .. . Littekens: 

Ogen : .............................. .............. Oren: 

Kleding: 

Bijzondere kentekenen: ..... ........ .......... ..................... ...... . 

Soort: .. _Q,j,_ploma.tiek Nummer: .. s~ol45 ........................ Datum: . J..4 April 1949 . 
Verstrekt door: onbeke.rld . 

Geldig tot: 

Visum voor: .. .. N.e.d.e.r.1e.nd... . .. Nummer: .. S :::238 ...... . Datum: 6 Se.ptember 1949 . 
Verstrekt door: .... Mini.S..ter.ie ... va.n ... B.u.i.t.e.nl.~ .. Z.ak.e.n. .te: .. I s ~ G:r.av..enhage •... 
Geldig tot: ............. .. 6 .. J)e.c.ember. ... l9l~):J.. ..... ........... ........... ........................... . ........................... ... ............ . 

_ _ eden van de reis: Volgen.s .. e.ige.n . .ver.klar.ing ... e.e.n .. .va..cantie.r.e.is naa.r. .. J..oe.g.o~.S.lavie . 
• Reisdoel : ... ........ J.oe.gp.':':'.Slavie... ....... . . .. .. .. . H •• • • H • •• •• • • • • ••• H •••••••• 
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Vervoermiddel: .... N.Y ... Ned.e.rl8.nd.s .. e. .. .Spoarneg.en .. 

Schoolopleiding : ... 

Vakopleiding: .. .............. H ••••• •••••••• 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting: 

Vader: .. . 

Moeder: 

Echtgenote: 

Kinderen: ......... . 

Naam: 

Broers en Zusters: .. 

Adres: Beroep: 

Reden van ondervraging/signalering: 1) . . .Volgens gegeven instructie. 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Leeftijd: 

z . o. z . 



Bi,jz : Hij re:'Lsde in gezelschan van Zl .ln vrouw Milosav8 Fl1ANK , geboren 
te Krutj_e , 25 December 19 1 , Diplomatiek pAspoort No •. S- 0146 , 
af£egeven te Belgrac o , ~- April 19L1-9 , efl.:flel;.:eaS. Nee' erlr nd s vismn 
No ( onbekend) afgegev.en door het Min . van Bui tenl. Zalwn te 
•s - Gravenhsge , geldip: tot 6 December 1949 . In beide paspoorten stan 
den geldi?e visa 1eoor Belgie , Fran.lcr:i_jlc , Zv;itserl~ nd , Italie en Po
len. Zij hadden geen diplomatieke bagage bi_j zich , doch gezarnen
lijk waren zij in het bezit van vijf grbte reiskoffers en een 
pak_ect ter grootte van 60 x ]0 x 30 ern , inhoudenoe lijfsbagage . 
Zij gaven te kennen op door- reis naar Begrado te zijn en daar 
ongeveer 5 maanden te blijven voor va cantie . Volgens ei?en ver
klaring waren hun identi tei tsbewijzen door Bui tenl. Zaken inge
nomen op. het Ministerie van Buitenls ndse Zaken te ' s - Gravenhage . 

Call .: 
J • • 

e 
• 





RA?FORT van C. 

Betr.: Joegoslavische Legatie. 

J ' Heden vernan:t ik van bron 6, da t Jovan V U K 0 T I C ( ge-
~ za ntschapsraad Joegosl. I.ega. tie) voorda. t hij naa.r Wenen ~ing in 1946 

1 te Constantinopel gea.ccrediteerd wa s. Hij zou zijn carriere te danken 
-- hebben a an zijn oudste dochter Vera, die priv6-secretaresse zou 

zijn van K A R D E L J. 

19-8-1949. 

c 7. 
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RltPPORT van C. 

2 4 N 1949 

A 1~ ·~·.: 6evv ~ -. 

i. ;d Heden vernam ik, dat F R A N K en J 0 V A N 0 V I c 
met familie enige dagen geleden waren teruggeroepen nfiar Joegoslavie. 
Deze maatregel zou een gevolg zijn van een zuiveringsactie op de 
Legatie. 

19-8-1949. 

c 7. 
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VIJi BEZOX:l\ERS. 
8-14, 16-lS, 20-25 en 26-30 1un1 en 11-14 Zull. 

OPD 1\.Cl!T. 

s opsporea 'ftlll BHZlC. 
elke olljkb m bledt d garqe, CD 324 gestald ox-dt 

111 oDderboud 1s? (OUago Centrasl, Spulstraa.t ). 
a aanl'..oll~St ven. de dipl ti ke koGri z ·xc tr kken 

mtl!ll" z.ij contact in e4 land. !le rier :reist t l 
per , ca. op d& este en 23st van elke nd. lk zijn 
do contacten van C? 
lWlOVIC zoa eon o onate ct1 viteit oa.tw1kk&len. U1.1 rd t op 
z1jn tocbten gel'i3den. door do ebe.uft'eUl" BO , naer 1e door 
ID terd . een oDderz.oek inges"" 14 • 
Speciale aanaacht ord v tied op o, 
ZAUC , VIC, F.ll:RlC, OltJA en FRI.NK. 

nor zov r het do opiracht 'batrctt: 
t Etdrea van Mz.IC. 

:eo len ts t volgend pbl ken: 

:.mr.DVIC, KA3'G. • ., 

vertal.ingen "9'001' de t1 ol'den aaroch1jnl.1j v rrieht door 
bet VertallD;abveau b 1, 1 • ..Nassau.et t ?7. 
Br1even rden t 1n de brievenbua VGOl" t Gerechtsaabo 
1n de 1. • atraat. 
Bet 1 op.a llett, d t n,oot;t in d uto at pt, e.l'lt>rens 
eNt de o ovine; t h. bben eo erva-erd. Cole tijdens bet auto 

poetsen, heta en zeer v o~ geb t, rpt hij doorlopond steel
so bliklren op -roorb1jgengers . oo JOVAJ'lJ C ne t bij het uitla-
ten van bo~ekera .k do o eVing c.p. Dik ·ijls bllj:tt hij dan 

nlge tijd aa..n d& deur staan, reehts n 11Dks ld.Jkende. 
IC: van de Seheepva t- e le st rk d-e 1ndruk wn lemand 

die r~S.l::ening ho t t. de gel1jkh61d van ~ ing. 
Uit 4e 1llc1dontels to ctl van b rs vun. de ti ts 
niets -voartecto n, d t op een o ~czoa:i " act1 zou ·rt jzen. Ook 
bij t. Clht¢ck '9811 nnto s van bezo w s niets 1n die 
rtohtlug. Btc.ruit zou k1mneu \l!Ot'den steal ld, det eventu l ongo
wena act! tf:t1t tten de tegatie om c cht.eclt11 betgeen trouwens 
reocl door Bron 6 edeeld. 
H t is ee ~ "VOorpkomen, dat eon grot 
werd pdragR en in een to (EJ:P1ill, · } 
2 n onder kem- we:rden t.onn.en dozen w 
d b· ykl&ertjes s t kUDnen Zijn). 
Fro c arr1vee.rdc op 10/6 et we kottors 
niot bekerui vat h1er wra.er gebeurd • 

kist u!t de g tie 
I'd gepl tot dd. Z!>/6. 

ebracb.t 14/7 .(D1t zou• 

d ~ tie , het 1s 

· lk heb de lndruk., dat d rsoon van .,. lO'CliR sseld rdt tl:$t 
m..s..~~= .. !.,uVIC, ezlcn era:pporteerd wordt oYer de beer en mevrow 
l>-"~U~wVIC, 4at dez zouden nen :enmd. r Cogalw $tl dat 
L'lJ.,."'iKO IC geon snor meer zou dragen. scbi kr1 t vrouw ZAU-
CER weer eon ba.bT, '18Jld ar h t bezoek aan de by-sbop dd. 29/6 
en contact t Bronovo. Ret zou 1J nlet v wen ls tn-r 'DtOVIC 
zlek thuis ~. gezlend& bczoekan ean traat~7. 
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CONCLUSIE. 

Jlli""'T lijkt mij hat baste, dat eventueel thans moet worden over
gegaan tot de volgende phase, d.w.z.! 

1. Nagegaan d ient te worden wat voor werk het vertaalbureau 
krijgt van de Legatie. 

2 •. In ~vereenstemming met de oorspronkelijke opdracht zou 
BRZIC gevolgd moeten worden na aankomst van een omvangrij
ke diplomatieke post • . 

3. De adressen nagaan van SIBREI', FRANK en KAOOANA. 
•· Welke mogelijkheid biedt de garage van CD 324. 

S!OTOPMml<ING 

Het lijkt mij, dat uit deze actie is gebleken, ·dat, zelfs on
der de gunstige omstandigheden, waaronder deze Utgat1e werd 
geobserveerd, het apparaat onwldoende is. De visuele waarne
mizlg alleen is onvoldoende tar identiticering, ten1ijl -er een 
direct contact zou moeten bestaan tussen de observeerder en 
de eventuele volgploeg. 

c 7, 22/7-1949 • 
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Vervol gra lJOTt observc.t i e Joegoslav ische Le~~atie . 

l 

! I 

Op bl z . 3 van het rap~ort dd . 25. 6 . 49 werd c eme l d , 
dat op Zat erda0 , 18 .6. 49 t c 0905 aan het l e;atie;ebouw 
arr ivee r de de heer FERIC van o.e Joegos l avische 
Scheepvaart mi ss i e t e Rott erdam. Hij dr oeg t wee Loffers . 
Deze pcr s oon had , bi j het afbreken van de observat i e 
te 1300 uur het geb o~w nag ni et verl a ten. 

I n het vervolgrapport van 25.7. 49 werd gcme l d , dat 
op 18 J uni 194-9 e en persoo n van ongevecr deze l fde 

l eeftijd als Z:t.::A,JIC me t t we e koffers van de J oego9l avis che 
Legatie v ertrok . He t vertrek van deze persoon vond pl aats 
op Zondag , 17 J uli 1949 en wer d niet door de re chercheurs 
wa u.r genomen, doch werd op 18 Juli 1949 door hen uit 
betrouwbare brdm vernomen. Voor 18 Juni 1949 di ent du s 

in h et rapport dd.25.7.49 te vvorden gelezen 17 Juli 1949. 

Na onderzoek is gebleken, dat Dobrosav MILENKOVIC 
in de Diakonnesseninrichting aan de Bronovolaan, alhier, 

verpl eegd werd van23.5 1949 tot 21.6.1 949. 
De behandelend geneesheer was Dr. WIJlffiN. 

Voorts is gebleken, dat L1ILENKOVIC voor en na zijn 
in het ziekenhuis heeft gewoond in het perceel 

Uesdagstraat 47 . Hij is op 29 of 30 .Juli van dit 
adres vertrokken en zou naar Joegoslavie teruggegaan 
Op het adres 1\'l:esdagstra,_ ... t 4 7 is nu nag slechts sen lid 

van het legatiepersoneel woonachtig, t.w. Albert SIBRET. 
Hierui t volgt, dat : .~ILE lji~OVIC identiek is met de persoon 
genoemd in het rapport dd. 15 Juli 1949, onder 
het hoofd Bezoekers, 0945 en 1320 nr. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat gedurende de observatie 
van. de Joegoslavische Legatie van 7 Juni t/m 26 Juli 

1949 voortdurend een bepaalde persoon ten onrechte is 
a angezien voor r,rrLBm:oviC, daar MILEl~OVIC reeds v.oor het 

begin van de observatie in BROHOVO verplee gd werd. 
De andere leden van het personeel, t.w. BRZIC, FRAl X, 
JOVANOVIC, Y>..AJG;..l:A en SIBR8T en de dames :SRZ IC, 

KAJG.ANA en JOVANOVIC \Ve r den alle verschillende malen 

gevolgd en van dichtbij geidentificeerd. De persoon 
in kwestie daarentegen werd nooit op minder dan 60 m. 

afstand 



) 

2. 

s.fstand gezien, das.r ~lij a tijd 1)er CD 32..:: :.End 

_3;eha ld en ·eb~cac;rc . Nac.r alle \!::l~crschij:t11:i.jj:hcid ir.J 

dese 1-'ersoon id8:rr1~iek L1et de :::;ezant 1'au.le Zi>."JCBR. 

ben onderzoek, ill__:;esteld bij c!.e I,lc.::.....tselijl e 

7reel!ldelinc;endi:;nst, nac.:.r de identi teit van de :9e:rsoon 

die op 1 7 Juni een bez eek brc..c:1t aan het :3tn·e8.u 

van de Vreet,,delingendienst, Laan Copes van Cat benburch 

alhier, heeft geen resulta&t opgeleverd . 

In net rapport dd , 25 Juni, 1 949 c~ ient o blz . 5 
voor de naar: van het ss. :;:3:S:::KO te worden ge lezen 

s s • KORE:i:HKO . 

Bedoelde persoon begaf zich met lijn 11 naar de 

Plantage I:iddenlaan en lie}:; vandaar langs de Sarphatie

straat en de Cru~uiuskade de Borneokade op. Aldaar 

li eJ.~ hij dwars over de spoo-rrail§_~ verboden terrein, 
'----- .... == &i#l~"'*'· 

in e richting van het ss . KOR:;:nKO, vvelk schip 

lag gemeerd in het Spoorweg Bassin. 

Dac.r het rapport ac-,lwankelijl;: i n concept werd ingediend, 

bestaat de mogel i j~~heid , dat de naam van i.1et schi p 

ietwat ondui delijk geschreven was . 

2 Au-gustus , 1949 . 

27,32. 
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ONDERWER»: "Joegoslavische Legatie" --
Vervolgrapport. 

1. De binnenkomst in ens land van de in bijgaand 
telexbericht genoemde Joegoslaa:f 11 Josi~ Zmaj iS:" ,is ve.n 
de zijde der Kon. Marechaussee niet gemeld. 

Tijdens de observatie van de Joeg.legatie is echter 
steeds rekening gehouden met de aanwezigheid van deze 
Joegoslaaf. 

Bij verder onde.rzoek is gebleken,dat Zmaj ic van 
1 Januari 1949 tot 21 Juli 1949 ~ in een hotel hier 
ter stede heeft gelogeerd. 

Wel is opgemerkt dat op 18 Juni 1949 een persoon, 
van ongeveer de zel:fde leeftijd als die van Zmajic, 
met twee koffers van de Joegoslavische legatie aan de 
Jan van Nassaustraat alhier vertrok. 

In verband met de oneekendheid omtrent Zmajic,kan 

e.chter dezerzijds geen enkele bij zonderheid omtrent 
hem worden gerapporteerd. 

2 •' Op l8 Juli 1949, om 16.20 uur arri veerde aan de 
Joegoslavische legatie alhier een buitenlandse auto 
CD-2629X.Het nummerbord had een geel veld met 

de cijfers en letters.Deze wagen zou in Parijs thuis 
horen.In bet tijdvak van 16 t/m 20 Juli 1949 werd deze 
auto meerdare malen aan de legatie gesignaleerd. 

De inzittenden kwqmen wat leeftijd betreft,onge
veer overeen met de leeftijd van de heer Jovs.novic en 
zijn chauffeur Rasic. 

De heer Jovanovic en de chau:ffeur Rasic hebben 
hier ter stede niet in een hotel gelogeerd. 

Wel is bekend,dat Mita Jovanovic op 7 April 1949 
in het Hotel Xurhaus en op 8 April 1949 in het Hotel 
Centraal alhier hee:ft gelogeerd.Hij legitimeerde zich 
teen met een diplomatiek paspoort. 

Opgemerkt wordt hierbij ,dat Joegoslaven die 
slechts kort in ons land verblijven,soms op de legatie 
logeren en ook door bemiddeling van het legatiepersoneel 
in burgerpensions worden ondergebracht. 

Ret vaststellen van hun identiteit levert dan zeer 
grote moeilijkhede.n op. 

25-7-49. 

-6-



J'inisterie van Dui tenlandse Zoken 
Afde1ing Verbindincen 

Telexdienst 
---------------------------------

den Haag ,EOl'te Vi jverberg 5 
Telex :To ol80683 
Te lo iTO oll788 3 

buitenl zaken gv. 
voor ce1er 
den Haag 
tele~mv..mmer p 2092 

Letter mario simon 

heer Adriaanse =================== 

ONTVANGEN 'i'I~IEXJ3ERICHT o 

Reeds te1efoni sch 
doorgegeven . 

spoed spoed spoed 

~plvisum ver1eend zumrajic josip 1917 perkovac 
vP 0434 be l grado 150449 
raad joegoslavische amba.ssade hier ter stede 
vertrekt heden midda.g-of avondtrein haagwa.arts 
zie diplvisull 460 

boetze1aer +++ 

parijs 11 Jvni 1 949 
hollandia paris 

13.45 uur 

5347 

I\lr .L .Einthoven 
11/6 15.15 

-------------------------------~- -----------------------------------------------
Z'M.AIC (of SMAITCH ) Joseph o Pari js. Conseiller van de J.Sl.Ambassade 
Pers attach~ en chef van de politieke politie voor ~rankrijk,B elgie en r ed 
(CILACC,!.'Iei 1949 blz.25 en bron 6) 

-------~----------------------r----------~------------------------------------

Nat: Joegoslavische m .Alias : ZMAJIC, Josip 

. eb.l917 

Te : Perkovac 

Beroep : Ambassaderaad te 
Parijs 

I ----------------·---------- ---------------------------------
Dipl.vis . 246 op de pl.pp,l078/47 dd 11-10-48 te Parijs voor 
~~n reis 5 dagen, 
Vis.dd.27-l0-48 te Parijs 
Vis.460 te Parijs dd,22-l-49 
Grenspass u;tre;s27-l-49 ~ (G V· D) 

" ultrels 28-1-49 ~ • ' ' 



Onderwerp: Joegoslavische Legatie. 

Betreft:Bewoners perceel 47 Prins Hendriklaan 
te Amsterdam. 

j• 
I 

• 

• 

Autonummers GX-5922 en GZ-64542. 

Ret perceel No .47 aan de Prins Hendriklaan te 
Amsterdam wordt bewoond door: 
le' Clara Bertha Ar.ndt,geboren 11-4-85 te Ber1ijn, 
genaturaliseerd tot de Neder1andse nationa1iteit, 
weduwe van Max Thomas, commissari s van de N. V .-Fuhr

mann & Co,Im-en Export van wo1. 
2. Hans Max Thomas,geboren 7-2-21 te Char1otten
burg,genatura1iseerd tot de Nederlandse nationa1i
teit,van beroep directeur van de N.V.Fuhr.mann & Co. 

In dit percee1 is tevens gevestigd bet kantoor 
va11 de N. V . 'Fuhrmann &c o. 

A1daar zijn werkzaam; 
1. a1s onder-directeur van de N.V.: 

Hendrik Jan Brink,geboren 7-3-02 te Amsterdam, 
Neder1ander,wonende te Nieuwer-Amstel,Graaf Ae1-
brecht1aan 36.Deze was voorheen aanvanke1ijk werk
zaam a1s bureauchef en proouratiehouder b1.j de N.v; 
2. &1s procuratiegouder van de N .-v.: 

Arie Montagne,geboren 28-6-10 te Amsterdam,wonen
de te Hi1versum,van Mussenbroekstraat 11 ~ 

In de N.v. die in 1921 is opgericht,was aanvan
ke1ijk aan maatschappelijk kapitaal geplaatst en 
gestort f.lo.ooo.ooo.Door de oorlog is dit bedrag 
be1angrijk teruggelopen. 

In 1947 bedroeg het gep1aatste en gestorte kapi
taal nog f.5.010.000. 

Een van vorengenoemde personen bracht op 17-6-
49,om 11.30 uur een bezoek aan de Joeg.legatie. 

Het autonummer GX-5922 van de k1eine Renault 
waarmede op 14 Ju1i 1949,om 11.15 uur een bezoek 
aan de legatie werd gebracht,is afgegeven aan : 
S. van Co11em, wonende Amsterdam,Kerkstraat 195.

Collem voornoemd,is reeds eerder verme1d.· 

Het nummer van de auto GZ-64542,waarmede op 14 
Juli 1949,om 11.50 uur een bezoek aan de legatie 
werd gebracht,is afgegeven aan: 

G.S.Kievit,makela~ in o1ien en -..retten,wonende 
te Aerdenhput,Rijnegomlaan b2. 19-7-49. -b-



.Aonvu1linr;srap~)ort Joeg .Legat ie. 
Betreft:CJJ- nnmFers 402 en 410 , 

• 

perce e1 27 v.Boetze1aer1oan a1hier. 

1. 

2 . 

..., 

.Jo 

Nurruaer CD-402 van de auto 9 waormede op 11 Ju1i 194 
van 11.00 tot 11.45 uur een bezoek aan de Joegoslavi
sche Lega.tie a1hier werd gebracht ,is afgegeven a.an: 

Dr. vernando von Gralez de la Zara ,tijde1ijk zaak
gelast i gde van Mexico-city te Den Haag . 

Nummer CD-410 van de auto ,waarmede op 11 Juli 1949 
van 17.00 tot 17.40 uur een bezoek aan de Joegoslavi
s che Legatie a1hier werd gebracht,is afgegeven aan: 

het Gezantschap van Egypte te Den Haag. 

Het perceel No . 27 van Boetzelaerlaan a lhier,wa.ar 
de bezoeker van de Joegoslavische Legat ie op 1 2 JU.li 
1 949 binnen ging, vVGrdt bewoond door: 

Hoo:fdbewoner. 
Hendrik Simmer,geboren 8 Me i 1889 te Leeuwa.rden,Hect., 
nationaliteit,kerkgenootscha.p Ned .Herv.,gehuwd met Ma
ria Ma r got Rap,van beroep rijksambtenaar bij het bure
au voor hout. 

Simmer kwam in 1933 van Ned .Indie naar Nederland. 
Sedert 22 Januari 1946 woont hij aan de v.Boetzelaer-
1aan 27 alhier. 

Inwonend zijn: 
Gijsbarta Jeanna A1tink,geboren 1 6-4-7 2 te Rotterdam, 
weduwe van Martinus de Rooy. 

Elisabeth Hechtild .Ade1heid Gaudian,geboren 31-l-66 
te Ratibor (Dld),ongehuwd,zonder beroep,van Duitse
nationaliteit. 

Melanie Josephina Eleonore Giltay,geboren 16-1-79 te 
Po rang N. I. ,Ned . nat. , ongehuwd, zonder beroep. 

' s -Gravenhage,14 Ju1i 1949. 

- 6-
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Betr.: Volgactie Joegoslavische Legatie, alhier. 

Maandag 11 Ju±i 19~4:9..!. 

Te 0915 ging BRZIC het perceel binnen. 

Te 0947 ging een persoon van naar schatting 
40 jaar het perceel binnen. Lang 178 em. Hij was 
gekleed in grijs colbertcostuum met pochet. Deze persoon 
had een grotendeels kale schedel, omlijst met zwart 
haar. Hij droeg een bril. Deze persoon verliet het 
perceel te 1007 en ging de Wassenaarseweg op, richting 
Javabrug, waar hij in een van de belendende percelen 
moet zijn verdwenen • 

Te 1045 ging SIBRET het perceel binnen. 

Te 1050 ging KAJGANA het perceel binnen. 

Te 1053 ging een mannelijk persoon van ongeveer 
33 jaar het perceel bi~en. Lang 176 em, slank postuur, 
gebruind gezicht, golvend zwart haar. Hij was gekleed 
in grijze gabardine regenjas. 

Te 1102 arriveerde een donkerblauwe auto, welke 
het nummer CD 402 droeg. De chauffeur was gekleed in 
een donkerbruin costuum en droeg een chauffeurspet. Hij 
liep naar het perceel en belde aan. Toe~e deur 
geopend werd steeg een twede persoon uit de wagen en 
liep snel het perceel binnen. Deze persoon was ongeveer 
35-40 jaar oud, 175 em lang. Hij had een vol gezicht, 
glimmend zwart haar en een geelachtige gelaatskleur. 
Begon reeds kaal te worden. Was gekleed in donkerblauw 
kamgaren costuum, blauw overhemd, rode das en grijs
beige hoed. Laatstgenoemde persoon werd te 1144 weer met 
de CD 402 weggebracht. 

Te 1150 kwam een jongen van 15 a 16 jaar aan het 
perceel. Hij was ongeveer 3 minuten binnen en vertrok 
daarna per fiets. Bedoeld persoon was gekleed in een 
grijs pak. 

Te 1204 bracht FRANK met de CD 324 MILifkoviC' weg. 

Te 1207 gingen BRZIC en RADOVIC het perceel binnen. 

Te 1215 verliet JOVANOVIC het perceel. 

./. 
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Te 1220 gingen de twee personen waarvan op 24 Juni 
onder 1256 reeds melding werd gemaakt het pereeel 
binnen. Een van hen was gekleed in een grijs 
kamgaren eolb erteos tuum, grijze hoed, blauw sport
hemd en wijnrode das. Hij was ongeveer 35 jaar oud. 
Lang 178-180 em, donker haar en bruine ogen. 
De andere persoon was gekleed in een bruin eolbert
eostuum en bruine hoed. Gorpulent figuur. Droeg 
een zonnebril • Dun grijzend haar. Leeftijd 45-50 
jaar. ( In het rapport van 24 Juxd 11 werd hij geseh~t 
op 40-45 jaar, doeh bij nadere besehouwing bleek 
hij wel iets ouder te zijn) • 

Beide personen verlieten te 1345 h et pereeel en be
gaven zieh met lijn 9 naar het station H.S. 
Vandaar namen zij de trein van 1433 naar Rotterdam. 
Op het station~ DP a~ngekomen gingen zij op het 
eerste perron uit elkaar. De persoon in het bru.ine 
eostuum stapte op lijn 15 en verliet deze tram op 
de hoek van de 1e Middellandstraat en de's Graven
dijkwal. Vervolgens liep hij de 's Gravendijkwal op 
en ging het pereeel No. 59 binnen zonder te bellen. 
In dit pereeel is o.m. gevestigd de Joegoslavisehe 
Seheepvaartmissie in Nederland of een ander Joego
slavi s eh bureau • 

Te 1515 arriveerde SIBRET, te 1555 KAJGANA 
en te 1615 BRZIC aan het pereeel. 

Te 1620 arriveerde de CD 324 met FRA~~ 

en MILENKOVIC. 

Te 1657 arriveerde een auto met het nummer 
CD 410. De bestuurder, een mannelijk persoon van 
ongeveer 32 jaar, 174 em lang, gekleed in grijs 
.eostuum en dito hoed ging het pereeel binnen en 

bleef daar tot 1740. 

Te 1917 verliet SIBRET het pereeel, te 
1948 reed MILENKOVIC weg en te 2024 verliet BRZIC 

het pereeel. 

./. 
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Dinsdag , 12 Juli 1949. 

Te 0905 ging KAJGANA het perceel binnen. 
Te 0915 ging DR~IC het perc ee l biD~en. 

Te 0940 verlieten JOVANOVIC en KAJ GANA het 
perc eel en stapten op lijn 7, richting J avabrug. 

Te 1000 arriveerde een vrouwelijk persoon, 
leeftij 6. ongevcer 27 jaar, lengte 172 em., 
gekleed in grijze rok, witte trui, groen vestje, 
Witte schoenen. Zij had kastanjebruin haar. 
Deze dame kwam per :fiets erf'eed te 1004 van de 
Jan ven Na ssaustraat rechtstreeks naar de achter
ingang vru1 de Firma GERZ ON, gelegen aan het 
Achterom. Zij bracht haar rijwiel naar binnen en 
verscheen enige ogenblikken later woer om zich 

te voet naar de Grote Marktstraat te begeven waar 
zij de homoepathische apotheek HEREN binnenging. 

Vandaar begaf zij zich naar de banketbakkerswinkel 
van SIMONS aan de Grote Marktstraat en keerde toen 
rechtstreeks terug naar de ach teringaang van GERZ ON. 
Zij wisselde enige v.roorden met twee jonge mannen 
die daar in de deur stonden en ging naar binnen. 
Toen zij na een half uur nog niet verschenen was 
werd de observatie afgebroken • 

Te 1001 ging een mannelijk persoon het 
perceel binnen. Hij was gekleed in grijs kamgaren 
colbertcostuum. Leeftijd 45 j aar, lengte 176 em, 
droeg een bril. Bedoelde persoon vertrok te 
1030 p er fiets en begaf zich langs de i'la s senaarse
weg, Javastraat, L. · v. Meerdervoort, Gr. Hertoginne
laan naar de Stadhouderslaan, waar hij gedurende 
10 minuten op straat een gesprek voerde met 
een oude dame. Vervolgens reed hij door de Adriaan 
Pauwstraat en cle van Loostraat naar de van Boetzel 

laerlaan, alwaar hij het perceel No. 27 binnenging. 
Hij opende de deur van dit perceel met een sleutel 
en plaatste zijn rijwiel in de gang. Op de 
deur was een naambordje aangebracht met de naam 

H • S I WJ\1ER . ./. 
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Te 11 09 arriveer de een auto, No. N 21667. 
De bestuurder , oen mann elijk persoon van ongeveer 
37 jaar ging het perceel binnen en verbl eef daar 
tot 1121. Het registrati enummer N 21667 is 
afgegeven aan de N.V. PHILIPS t e Eindhoven. 

Te 1150 ging de persoon, beschreven in h et 

rapp ort van 17 Juni 11., 1130 v.ur, het percee l 
bi nnen en verliet het p erc eel wee r t e 1207. 

Te 1220 bracht ecm t axi Ho. H. 3288 een h eer 
en een dame . De dame we,s gekleed in een geel - l)ei ge 
mant el. Gezet p os t uur (moge li jk Zi72nger ) 
De h eer was gekl eed. i n gri j s co s tv_mrr en cri j zo .~oed . 

Leeftij d 35-40 ja.ar, l e:ngte 180 em. De taxi reed 
terstond weg. 

Te 1314 verliet een mannelijk persoon, 
leeftij d ongeveer 38 jaa r, 179 em lang, zwart ha.ar 
en gelige gela.atskleur het perceel en bega.f zieh 
met lijn 9 naar het station H.s. Eij was gekleed in 
"brui~ pan talon, jrij §. colbertjasj e, bruine h oed 
en l age bruine scbO E:l'l.en . Deze p ersoon begaf zieh 
met de trein van 1403 naar Rotterdam waar hij aan 
Let station DP. uitsteeg. Vandaar bee;af hij zich 
te voet n' .e.r de Bellevoye:nstrae.t wa.ar lJ.i j het 

perceel 64 a,b, of 66 a , b, mo et zijn bi11nengegaan . 
Deze pereelen bevinden zich omniddelijk on: de 
ho ek van de stl~aa.t en i n de :na.bijJ .ei ~ va- . 
liet pereeel 's Gravendijkwal 59, r eeds eerder 
in dit rapport genoemd . 

Te 1335 ging KAJGANA het perceel binnen. 

Te 1340 werd de dame die om 1220 gebraeht was 
met neg een dame weggebracht per taxi HZ 11628. 

Te 1347 verliet KAJGANA het perceel. 

Te 1354 arriveerden FRANK en JOVANOVIC met de 

CD 324. Te 1355 vertrok FRANK alleen. 

Te 1442 ging SIBRET het pereeel binnen. 

Te 1450 kwa.m een dame aan de deur, gekleed 

./. 
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in grijs mante1pak, wi t te 1)louse en l a e;e 1n'ldne 
s cllocne:i.'::. . Zij d :,:o c; c, ()( J1 1n'L.:_in;! ~ .[n cltas . L ocj':'t i jc! 

-, ~ . - " . J - ' ~ r - c"' J r r ~ ' I i J' ,_. + --,llC"l O:i. .t_, C'ITE-81' ~ · :.:' J c_c .J '? l v.t' ·.t -'·~ . ' -'-' J. " · '-'·-- . ,_,- ' " uv _ 

3 :-1~~:'T: :~~!l LZ"}. \··c: ''cL:: j ,-:;·,; i · ,j• r" te praten. Ver

volgens sprak zij met een politieagent in de Jan 
van Nassaus traat, waa rna zij naar het Jozef Israe1s
plein 1iep en aanb elde aan h et perceel No. *.35' 
waa r zi j enige minuten met i emand spr~~ . Daarna 
1iep zij naa r de Jozef Israels1aan waar zij 

h et percee1 No . 30 binnenging na t e h ebben aangebe1d 
Na t wintig minuten verliet zij dit percee1 en 
ging vvinke1en in de ';'leissenbruchstr aat waar zij 

uit veiligheidsoverwegi ngen moest wo rd en 1osgelat en. 

Te 1615 ging RAD OVIC h et perceel binnen. 
Te 1620 ging BRZIC het percee1 bim1en. 
Te 1625 ging KA JGANAh et perceel binnen. 

Te 1830 had ge en van dez e personen het percee1 
ver1aten e~ hadden andere personen het p ercee1 
betreden. 

Woensdag, 13 Ju1i 1949. 

Te 0904 betr ad K~JGANA het percee1, te 0908 
gevo1gd door BRZ IC. 

Te 1003 betrad een manne lijk persoon van 
ongeveer 30 jaar het percee1. Hij was gekleed in 
1ich tbruin zomercostuum. Lengte 172 em., don..'lcer haa r 

Te 1010 bracht FRA1TK met de CD 324 MILENKOVIC 
en een drune van 28-30 jaar. Te 1020 ver1i eten 
deze personen h~t percee1 weer en r eden weg met 
FRANK per CD 324. 

Te 1015 v er1iet JOVANOVIC het percee1 .• 
Te 1050 kwam FRANK terug met de CD 324. 
Te 1055 werd BRZIC door FRA.t"'fK weggebracht 
met o.e CD 324. 

Te 1135 verscheen uit het percee1 een persoon 
van 50 jaar, gezet .postuv.r, gek1eed in grijs costuum 
Hij droeg een bri1. Deze perso9n was te 1117 gear
rive erd met een auto No GX 7167. 
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Het nummer GX 7167 is afgegeven aan·de Fa. Genstex, 
te Amsterdam, Stadhouderskade No 118. 

Te 1148 ging een dame van ongeveer 45 jaar ge
kleed in rose japan en witte strohoed het percee l bin
nen. Te 1200 verliet zij het perceel en wachtte op de 
hoek van de Jan van Nassaustraat op een auto, No: 
GZ 25426, waarmede zij te 1206 wegreed. Voornoemd num.,. 

• mer werd op 15-4-36 afgegeven aan Floris der Kinderen, 
J.J.Viottastraat No 17 2 ~ Amsterdam . 

Te 1150 keerde de CD 324 met FRANK en BRZIC terug. 

De observatie moest door omstandigheden te 1300 
worden afgebroken. 

's Gravenhage, 13.7.1949 27 en 32. 
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"Vervol:;r apport J oegosl avi sche Legati e . 11 

Het autonum.me r GX- 5922 van de auto, waar me de een 
manspersoon op 17 J uni l949,om 14 .10 uur, aan de Joe
goslavi s che l egatie a r r iveerde,i s afgegeven aan : 

SIIvlON VAN COLLUl\! , geboren 27 rifaart 1919 te Amste rdam , 

Nederlandse mationaliteit , jood,ongehuwd, wonende te Am
sterdam, Kerks traa t 195. 

I n het perce el Bali s traat 64 a l hi er, waar op 21 Juni 
1949 e en persoon van de Joegos l avische legatie een be
zoek bracht,is gevestigdl!"een groothandel i n Chemische 
en Cosmetische producten, a lsmede reukstoff en,teerpro
ducten,vetten en verven e. d . producten • 

Dit bedrijf genaamd "Chemica" is sedert Mei 1946 in 
handen van Sophia Cornelia Hendrika Ouborg , geboren 3 
Maart 1905 te Dordrecht . Zij is gehuwd met Hermanus Jo
hannes Cornelis Christiaan van Duij~e,geboren 19 Febru
ari 1914 te Den Haag . Beiden bezitten de :tJederlandse na
tionali tei t . 

s . c . H. Ouborg is eigenaresse en H. J . C. Ch van Duijne 
i s procuratiehouder van het bedrijf. 

De vrouw di e op 22 Juni l949,omstreeks 11 . 00 uur 

bezoek aan de Joegosla.vische legatie heeft gebracht en 

in de cafetaria11 Rut ecks" een ledige enveloppe verloor, 
is geidentificeerd als: 

MARIA SKOBBRI~ , geboren 9 October 1902 te Judendorf 

(O),Joegoslavische nationaliteit,ongehuwd,van beroep 
dienstbode , wonende te Nieuwer-Amstel, msterdamseweg 449. 
Postadres:Amsterdam Zuid II . 

Deze Skoberne vestigde zich op 5 Augustus 1933 te 
Nieuwer-Amstel,komende van Boedapest.Sedert dien is zij 
als dienstbode in betrekking bij de heer S . P . :r.:ulder, 
leraar i n scheepswerktuigen,wonende te Nieuwer-Amstel, 
Amsterdamsew&g 449 . 

Skoberne zou geen naaste bloedverwanten meer hebben, 
alleen slechts een neef die in Parijs verblijft .Enige 
maanden geleden wilde zij haar neef in Parijs bezoeken. 

Door het lange uitblijven van het Franse visa,is 
echter haar reis daarheen niet doorgegaan. Haar Joego

slavisch paspoort ITo . l7/l947 geldig tot 24-9-49, wordt 
ieder 
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half/door de Joegoslavisc e legatie al~1ier , me t een 

half jaar v"rlengd . Enkele maanden ge1eden heeft zij 

haar paspoort aan de 1egatie a1hi er opgezonden en 
kort hadien vveer t erug ontvangen. 

He t provinciaal ken t ekEin K-269 van de auto 9 waarme
de op 23 Juni 1949,oms treeks 10 30 uur,een bezoek aan 

de Joegoslavische lega tie we r d gebracht , is afgegeven 

aan: . van der Have, Boomkwekerij en Zaadhande1 9 Kape l
le, Goes sestraat weg (Zd) . 

Het provinciaal kenteken H:X-18904 van de auto 9 

mede op 23 Juni 1949,omstreeks 11 . 00 uur , een bezoek 
aan de legatie werd gebracht is afgegeven aan het 
Algemeen Neder1ands l'ersbureau A. N. P. Parkstraat 32 
alhier . 

Het percee1 No . 33 Leuvensestraa t en perceel No. 77 
Jan van Nassaustraa t alhier is nog i n omderzoek . Om
trent de bewoners za1 nader worden gerapporteerd . 

"' s-~ravenhage , ? Ju1i 1949. 

-6-
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Op 28 Juni 1949,van 8.30 uur tot 9.00 uur,bracht 
de chauffeur Victor Frank met de CD-324 een bezoek 
aan het perceel No.77 aan de Jan van Nassaustraat 
alhier,waar het vertalingbureau"Babel11 is gevestigd. 

Toen hij terug kwam had hij enkele stukken in 

zijn handen. 
Onmiddellijk daarna reed hij met de CD-324 naar 

de AleBander Gogelweg No.28 alhier,waar th.ans de 
Heer en Mevrouw Milenkovic verblijven~ 

Omtrent de bewoners van dit pereeel is reeds 
ger gerapporteerd. 

Hij vertrok daarna met de heer en MevrouwMilen
kovic naar de legatie en bracht hen weer om 11.00 
uur ter1,1g naar de Alexander Gogelweg No.28. 

Om 10.30 uur bracht een dame,van plm.40 tot 45 
jaar oud,lang plm.1.78 meter,slank postuur,donker 
blond haar, een kort l:>ezoek aan de legatie.· 

Deze dame werd gebracht door een auto gekenmerkt 
GZ-85819. 

Dit nummer is afgegeven aan de N•V;Chemische Fa
briek Naarden te Naarden. 

Om 13.45 uur,arriveerde de CD-258 uit Amsterdam 
bestuurd doorren chauffeur(vermoedelijk Boterman) 
aan de legatie.Inzittenden waren de heer en Mevrouw 
Radovic • 

Na een kort bezoek aan de lagatie reden zij met 
de CD-258 naar het Tour.nooiveld alhier,waar zij de 
heer en Mevrouw Brzic ontmoetten.Deze namen ook P·~~~

in de CD-258,waar.na zij gezamelijk naar de Houtrust
hallen reden.Aldaar werd op die datiml een 11 poppentEn 
toonstelling11 gehouden,uitsluitend voor genodigden: 

Een groot aantal regeringsautoriteiten. waren aan
wezig,benevens een zaer groot aantal diplomatiek p~ 
soneel uit andere landen.Om 13.30 uur keerden de heer 
Brzic en Radovic met hun vrouwen naar de legatie in 

de Jan van Nassaustraat terug. 
Van 15.00 t&t 15.·15 uur bracht een heer,van plm. 

70 jaar oud,lang plm.1.70 meter,grijs haar,grijze 
snor en pu:ntbaard een bezoek aan het legatiegebouw. 

Hij vroeg aan de huisknecht naar de secret~ris. 
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De huisknecht deelde hem mede,dat de secretaris niet 

aanwezig was.(Erzic bevond zich op Houtrust). 

De bezoeker die gebracht werd in de auto H-8588,is 

geidentificeerd als te zijn: 

Marinus Veldhuijzen van Zanten ,bloembollenhande1aar 

te Lisse,Herenweg 27. Veldhuijzen van Zanten voornoe.md, 

is directeur ven het b1oembollenbedrijf Veldhuizen van 

Zanten te Lisse.Dit is een financiee1 krachtige firma. 

Hij is bestuurslid van de Algemene Vereniging van 

Eloembollen Cultuur.De heer Veldhuijzen van Zanten is 

politiek anti-revolutionnair • 

Van 15.45 tot 17.30 uur brachten de heer Brzic en Ra-

dovic met de CD-258 een bezoek aan het 

de Mesdagstraat alhier•(Omtrent de bewoners van dit per

cee1 is reeds v-roeger gerapporteerd.) 

Op 29 Juni 1949,om 10.uur brachten 

Milenkovic een kDrt bezoek aan de"Babyschop" Herengracht 

alhier.Zij werden vergeze1d door Sibret en gereden met 

de CD-324 door Frank.MevrouwMi1enkoVic reed met Frank 

weg.De heer Milenkovic en Sibret liepen van de Heren

gracht terug naar de 1egatie~ 

Om plm.ll.OO uur bracht een manspersoon een bezoek 

aan het 1egatiegebouw.Signalement;"Oud plm.30 jaar,lang 

plm.l.80 meter,donkerb1ond haex,flink postuur,Slavisch

type,heeft de gewoonte om bij tussenpozen met het hoofd 

te schudden. 

Deze persoon verliet plm.lle'30 uur d.e legatie.Hij 

ging vervolgens met lijn 9 naar het H.S.-station.Aldaer 

nam hij een kaartj e 2e ·klasse en vertrolt met de trein 

van 12 .11 uur naar Amsterdam. 

Aldaar bracht hij een kort bezoek in het restaurat 

"Botenafvaart" nabij het Centraal Station. V 
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liep hij via het Damrak naar het Hotel Krasnapolsky. 

Oruniddellijk daarna verliet hij het hvte1 en ging 

met lijn 25 naar de Chnrchi1laan,waar hij op No.223 

aanbelde.Toen hij geen gehoor kreeg,bracht hij daarna 

zij:n tijd zoek op het terres van een nabij gelegen 

cafe• Om 15.30 uur ging hij weer terug naar de Chur

chillaan No.23s.(maaar is de Joegoslavische handels

missie gevestigd). 

Om 15.15 uur was inmiddels met de CD-258 de heer 

Radovic gearriveerd. 

Om 15.30 uur arriveerde ook Brzic met een taxi aan 

het gebouw van de Joegos1avische Hande1smissie te Am

sterdam. 

De bezoeker is geidentificeerd a1s te zijn: - Ve1jko Trenovic,geboren 13 November 1919 ,Joegoslavi

sche nationaliteit,employe,gedomicilieerd te Brusse1. 

Trenovic logeert sedert 2·4-6-49 in het hotel Krae

napolsky te AmsterdameHij heeft aldaar een kamer met 

een andere Joegoslaaf,genaamd; 

V~Todorovic,geboren 30 October 1905 te Beograd,be

roep employe handelslegatie,gedomicilieerd te Brusaa. 

(paspoortnummer P.O.lll68). - De heer Brzic verliet om 15.45 uur met de CD-258 

bestuurd door (Boterman ?) het gebouw van de Joegosla

vische Handelsmissie aan de Churchillaan No.223. 

Hij braeht daa:rna een landurig bezoek aan het per

ceel No.l96 aan de Herengracht te Amsterdam.Aldaar in 

dat perceel is ondergebraeht het hoofdkantoor van de 

belastingen. 

Daarns. keerde hij weer met de CD-258 terug naar 

de Churchillaan,223. 
Op 
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Op 30 Juni 1949,om 9.00 uur verliet Brzic zijn 

woning aan het Plein No.l2 alhier en ging vervolgens 

met de bus "Lijn T" naar de Joegoslavische legatie. 
Van 10.10 tot 10.30 uur,bracht een manspersoon 

van plm.30 jaar oud,lang 1•76 meter,zwart haar,donker 

bruine gelaatskleur(type Zuid-Amerikaan) gekleed in 

lichtblauw colbertjasje en grijze pantalon,met een gro

te z.g.lliplomatentas,een bezoek aan het 1egatiegebouw. 

Toen hij het gebouw verliet ging hij. met lijn 7 

naar de Groot-Hertogilll1e1aan.A1daar stapte hij uit an 

1iep rechtstreeks naar de Argentijnse legatie aan de 

Buitenrustweg alhier.Hoewel zijn identiteit niet vast

geste1d is kunnen worden,wordt dezerzijds aangenomen 

dat hij tot het personee1 van· de Argentijnse legatie 

behoort. 

Om 15.45 uur ging Kajgana het peroeel No.77 aan de 

Jan van Nassaustraat alhier binnen.(vertalingsbureau) 

Om 16.15 uur verliet hij dit percee1 met verschil-

1ende s~Ukken ~,waar.mede hij rachtstreeks 

legatie ging • 

Bij de observatie van de Joegoslavische legatie is 

het volgende opgeva1len: 

De heer Brzic gaat slechts zelden op reis.Praktisch 

wordt hij dage1ijks gesigna1eerd op de legatie. 

Hij werkt van omstreeks 9 ."oo tot 13.00 uur op de 

gatie en keert gewoonlijk weer om 16.00 uur terug. 

Opgeva11en is,dat Brzic bijna altijd op de 1egatie 

aanwezig is,wanneer Radovic uit Amsterdam arr iveert.· 

De huisknecht doet gewoonlijk de boodschappen in de 

stad.De brieven worden gepost in de"brievenbus van de 

P.T.T." voor het gerechtsgebouw Jan van Na.ssa.ustraat. 
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Hij zowel als Frank tonen veel belangstelling voor 

personen en autos die zich in de buurt van de legatie 

ophouden. Meerdere malen is dit opgevallen,wanneer e 

tueel bezoekers worden uitgelaten. 

Gesloten te 's-Gravenhage, 2 Juli 1949. 

-b-
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Bi j de observati e van de Joegosl avi s che Legati e 

van 16 tot en me t 22 Juni 1949,zi jn de vo1gende bij
zondergeden gebleken; 

Op 16 J uni , om 8 . 55 uur gi ng Sibr e t,om 9.10 uur 
gi ng Br zic en om 9.15 uur gi ng Kajgana de l egatie 

nen. 
Om 10 . 20 uur, arrive er de de CD- 258 met 

ne n aan de l egatie . Hi eronder bevonden zich de drie 
le~en van de hande1 smi ss i e uit Hotel Central en 
vic uit Ams t er dam. 

Om 11. 20 uur, br a ch t een t axi HZ- 61754 een manspe 
so on van plm. 45 j aar oud ,lang 1. 78 meter , corpul ent 
postuur.Deze per s oon droeg een bril, zwarte bo1hoed , 

donke r grij s co s t uum en vtande l s t ok. 
Om 11. 25 uur vertrok deze per s oon wee r me t de 

ze lfde t axi. 
Om 13 .30 uur, ar r ivee r de Fr ank met de CD-3 24 aan 

de l egatie me t drie heren . T¥ee NBn hen gi ngen naar . 
binnen,de andere werd door Frank naar elders gebracht 

Om 13 . 03 uur,kmm Frank al1e en met de CD-324 te-

rug. 
Om 13.10 uur verliet Sibret,om 13.15 verliet 

Brzic de l egatie. 
Om 13.45 uur vertrok de CD-258 met de vijf eer

der genoemde personen ,die om 10.20 waren gearriveerd • 

.i:egeli jkertijd vertrok ook Frank met de CD-324 
met de personen die door Frank om 12 . 30 uur waren 

gebracht . 
Om 16 .00 uur kwam Brzic terug.Om 17.00 uur arri-

veerde Radovic met de cD-258 • 
.J.: Tege1i j kertijd arriveerde ook Frank met de CD-324 
~ 

waarin twe e personen waren gezeten. 
Om 17.15 uur,arriveerde een taxi met vier perso-

nen aan de legatie. 
om 18 . 30 uur verliet Feric van de Scheepsvaart

mis sie de legatie .Hij ging met lijn 9 naar het H.s .
station,waar hij met de trein van 19 . 11 uur riaar Am
sterdam vertrok.van het Centraal sta tion aldaar,1iep 
hij via de Dam n~ar de Nieuwe; Zijds-Voorburgwal,waer 
hij uit het oog is verloren. om 
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Om 20 . 10 uur ~vertrok Frank met de CD-324 me t de 2 
personen 9 die om 17. 00 uur ;ar en gekomen. 

Op 17 Juni,om 9.10 uur ging Brzic de l egatie binnen. 

Om 9 . 35 uur ~ arrive erde een t axi met vier pers onen.Een 
van hen was een lid van de handelsmissie ui t Hotel 
tral. 

Om 9. 40 uur a r r ive erde Radovic met de CD-258 aan de 
legatie 9 die echter lwrt nadien wee r vertrok . 

Om 10.35 uur kwam hij met de auto weer terug met t wee 
:personen. 

Om 1 0 . 50 uur vertrok hij weer me t bedoelde personen. 
Om 10. 55 uur,arriveerde aan de legatie een manspersoon 

met e en rijwiel . Signalement:"oud plm.45 jaar 91ang 1.78 M • 
grijzend haar met sche iding links, gekleed i n donkerbruin 
costuum met stree:p," 

Na tien minNten verliet deze persoon de legatie en 
ging per rijwiel naar het :perceel Raamweg 47 alhier . 

Na plm. tien minuten verliet hij dit percee1 en ging 

daarna per rijwie1 rechtstreeks naar de P1atselijke
vreemdelingendienst a1hier. Om 11 . 45 uur ging bedoelde 
persoon een perceel aan de Alexander Goge1weg bim1en. 

Dit :perceel is ge1egen in de nabijheid van de Zuid
Afrikaanse legatie aldaar . 

Om 11 . 30 uur ging een manspersoon de legatie binaen. 
Signalement:"oud plm. 44 jaar , lang 1.75 meter 9 dun blond 
achterovergekamd haar,rond gezicht,gezet postuur , droeg 
grijs-b1auwe demie en bruine schoenen . 

Om 11 . 45 verliet deze persoon de legatie.Vervolgens 
bracht deze :persoon een bezoek van 12 . 00 tot 14 . 00 uur 

aan het percee1 Jan Hendrikstraat 74 alhier,waar geves

tigd is de Machina1e slijperij van J . H. van der Kwast . 
Deze persoon was blijkbaar in Den Haag slecht bekend 

Verschillende ma1en vroeg hij nacT de \Ieg .Hij was in het 
bezit van een vijfrittenkaart van de Amsterdamse tram 

Vervolgens begaf hij zich naar het H.S . -station,waar 
hij om 14. 41 uur met de trein naar Amsterdam vertrok. 

In Amsterdam begaf hij zich naar het perceel Prins 
Hendriklaan 47.Van dit :percee1 had hij een eigen sleutel 

In di t ·perceel is gevestigd de firma "Fuhrmann en Co 

Im.en Export van wol. 
Om 14 . 10 uur arriveerde een auto GX-5922,bestuurd 

door 
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door ee:n me.nspers oon , van plm. 45 je.ar oud 9 kaal hoo:fdig en 
l. 74 me t e r l ang . 

Na enke l e mi nut en vert r ok deze persoon weer me t zi jn 
auto. 

Om 15 .10 uur, arriveerde aan de l egatie Radovic me t 

CD- 258 . Na tien mi nut en bi nnen t e zij n gewee s t vertr ok 
wee r me t zij n auto . 

Om l7e35 uur gi ng Br zic de l egatie bi nnen. 

Op 18 Juni,om 9 . 05 uur, a r r ivee r o.e Feric van de scheep
vaartmissie uit Rotte r dam me t t we e koffe rs aan de l egati 

Om 10 . 20 uur,bra ch t een be stuurder van een motorrij
VTiel GZ-57792 een bezoek aan de l egatie.Dit bezoek duurde 
ongeve er t wee uren • 

Om 10 . 45 uur a r r ive er de Radovic me t de CD- 258 aan de 
lega tie. 

Op 20 Juni,om 10 . 30 uur, a r r iveerde Fr ank me t 
aan de legatie. 

Om 10 . 45 uur ging e en manspersoon de legatie binnen 

van het volgende signalement:"oud plm.30 j aar,lang 1 . 75 
me t er , droeg danker blauw colbert costuum met streep en 

een actetas . " 
Om 10. 56 uu.r, ar r iveerde een chauffeur met de CD-258 

met twee personen,geidentificeerd als .!!'eric en Brzic. 

Om 11.05 uur vertrokken ~eric en Br~ic weer met de 
!" 

CD-258 . Tegelijkertijd vertrok ook Frank met de CD-324 • 
Om lle20 uur , ging e en manspersoon de legatie binnen. 

Van hem i s geen signalement opgenomen kunnen worden. 
Om 11 . 22 uur kwam Frank en Brzic met de CD-324 terug. 

Om 11. 45 uur,verliet een.manspersoon van plm. 43 jaar 
oud,le.ng 1.77 meter,geel-bruine gelaatskleur,zwart haar, 
gekle ed in grijs colbert costuum,beige linnen regenjas, 

witte wollen shawl met rode ruiten,bruine hoed en licht 
bruine zomerschoenen het legatiegebouw. 

~e persoon bega:f zich met lijn 9 naar Scheveningen. 
~ 

Aldaar ging hij om 12.10 uur e en portiekwoning lifo.33 of 

33a a an de Leuvensestraat bi~~en.Om 14 . 05 uur verliet 
hij dit perceel in gezelschap van e en manspersoon,oud 

plm. 45 jaar,lang plm.l.79 meter , spi t$e vo~rui~stelande 
kin , die een lang harige bruingevlekte hond aan een lijn 
hield . Beiden begaven zich naar de Strandweg en gebruik

ten aldaar bij Houtmij ers op het terras e en kop koff ie. 
Na 
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Na aldaar afsche i d te hebben genomen,begaf eerstgg

noemde :persoon/naar de tramhal te van lijn 9, vvaarna. hij 

zich met de tram naar Den Hae.g t e rug begaf en op de Hofweg 

uitsta:pte . Na enige tijd de wirucels te hebben bekeken,raad
:ple egde hij zij n horloge , waarne hij om 15. 43 uur o:p een 

rijdende tram s:prong , die in de richting van het H. S. s t ati
on reed . Hi erbij is genoemde persoon uit het oog verloren. 

Om 11.45 uur,bracht een t axi twee :personen aan het 
legatiegebouw.Bij aa.nkoms t schudden zij Frank , die me t de 
CD-324 voor stond,hartelijk de hand. 

Om 1 2.00 uur arrive erden t wee :persorien te voet.Een 
van hen was kaalhoofdig,:plm. 40 jaar oud en 1 . 78 me ter 
De andere was :plm.45 jaar oud. 

Om 12.05 uur bracht de CD-258 een mans:persoon,van :plm • 
40 jaar oud , zwart haar ,flink :postuur,gekleed in grijs 
tuum aan de legatie . 

Om 12 . 30 uur verl~ten ~vee :personen(dezelfde :personen 

die om 12 . 00 uur waren aangekomen) de legatie . Zij vertrok
ken met de bus naar het H.S.-station,waar zij de trein 
naar Rotterdam namen. 

Om 16.20 uur,verliet een manspersoon de legatie van het 
volgende signalement:"oud plm.,JO jaar,lang 1.68 meter

9 

zwart haar,bruine ogen, gekleed in grijs-bruin colbertjasje 
en zwarte broek. 

Deze persoon vertrok me t lij n 9 naar het H. s.station 
en nam de trein naar Rotterdam.Aldaar is hij op het D. P • 
in het gedrang uit het oog verltoren. 

Om 17.20 uur arriveerde de CD-258 met t wee :personen 
die om 17.40 uur weer met de CD-258 vertrokken. 

Op 21 Juni,om 9.06 uur arriveerde Brzic a an de legatie . 
om 9 . 30 uur arriveerde iV Frank en MileYI...kovic met de CD-324 . 

Om 10. 05 uur verliet een manspersoon,van plm$34 jaar, 
lang 1 . 78 meter, blond haar,midde·lmatig postuur,gekleed in 
licht bruine regenjas het legatiegebouw. 

Deze persoon ging te voet naar het :perceel Balistraat 64 
alhier . In dit perceel is gevetigd 11 Chemico" handel in che
micalien. Deze :persoon is nadien niet meer gezi en. 

Om 11 . 07 uur vertrokken Brzic en Frank met de CD-324 en 
kwamen om 11.55 uur weer terug. 

Om 11 . 40 uur gi~ een mans:persoon van het volgende sig

nalement de legatie binnen: 11 oud :plm.40 jaar,lang -1.82 me 
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flinl- postuur, gekl e:ld in licht bruine overjas , grijze 

broek en en hoed . Om 11. 45 uur verliet deze persoon he t 
gebou.w en ging vervolgen6 t e voet naa.r het perce el Jen 
van l'Jas saus traet No.7':{.Volgens een borclje op de muur 

i s i n dit perceel geves tigcl een"vertalingsbure.au Babel". 
Na tien mi nuten verlie t hij dit perceel en ging 

in de"Sierkan" in de 1Jeissenbruchstra8. t i ets gebruiken. 
Daarna ging hij onmiddellij k ''ree r terug naar de 

Janvan lifassau.straat 77. 

Om 12 . 45 uur verlie ten Milenkovic en Frank het ge 
bouw en vertrokken me t de CD-324 . 

Om 13 . 20 uur vertrok Brzic . 

Om 15 . ~0 uur verliet Sibre t de legatie en vertrok 
met de bus naar d.e Bronovolaan en ging aldaar he t Di
ac onessenhuis binnen. Reeds vroe ge r was ge constateerd , 

dat Sibret met de bus i n di e richting vertrok. Ook de 

CD-324 srond in de nabijheid van he t Diacones senhuis ge
parkeerd . 

Om 17 . 30 uur kwamen Milenkovic en Frank me t de CD-
324 terug aan de le gatie . 

Op 22 Ju~i,om 9 . 10 uur,gingen Brzic en Sibret kort 
acht er elkander de legatie binnen. 

Om 10.12 uur,bracht Frank met de CD- 324 de heer Mi

lenkovic. 
Om 11.00 uur ging een manspersoon van het volgende 

signal ement de l egatie bi nnen. "Oud plm.30 j aar,lang 
1 . 73 me ter~donker blond golvend haar,droeg een bruine 

ac te-tas." 
Om 11,20 uur,verliet deze persoon de legatie.Hij 

ging vervolgens met lij n 9 naar het H. S.-station , waar 
hij zich met de trein van 12.11 uur naar Ams t er dam be

gaf . 
· Al daar begaf hij zich van het Centraal-station me t 

lij n 11 naar de Plantage Middenlaan en vervolgens via 
de Sarphatiestraat na~r de Borneokade.Aan de Borne okade 

liep hij op he t aldaar ge legen stoomschip "Kremko" toe .. 
~edoelde persoon is h i er uit het oog verloren. 

Om 11 . 10 u.ur,verliet een vrouwsperso on,van plm. 46 
j aar oud ,lang 1 . 60 me t er , spits bleek gezicht,gekleed 

in greene mant el he t legatiegebouw. 
Zij liep naa.r de Spuistraa t en gebruikte bij 
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een paar belegde broodjes met een glas bme r . Bij he t 

verlaten van deze cafetaria om pl m. l 3 .05 uur verlo or 
zi j uit haa r t as een s tuk papier 9wat l a t er bl eek een 
l edige enve loppe t e zijn. Deze enveloppe was op 27 l'~<e i 

' 1949 te s - Gravenhage ,door de Joegoslavische Legati e 
verzondefi aan: ·1evr . Marija Skoberna t e Ams terdam , z .. r.r 
Ams terdamscheweg 449. Blijkens het strookje was aanvan
kelijk deze brief aange tekend verzonden. Deze vrouw is 
daarna uit het oog verloren. 

t 

s-Gravenhage , 2~ Juni 1949 . 

27 en 32". 
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: -,_. · ~:c: :~-c~ o· , .:.'·rd:l;:i.::: ·.r .. _~ -, o7ue ,_;o ':l::.. '.r::.Jo"_ Legati e i n de J an vanl'Jas-
saus cl~aa.t a l hier . 

Op 24 J v..ni 194-9 te 9. 05 uu:r l j_ep J3rzj_ c :te·c p e ~,·c e el 
r) L 'DJ.en . 

:re 9 . 15 nur bracht F:cank met l e auto C:J 32 4 es:1 _.? :.:::..·
soon gek leed in ~rij s cos t uillll en gr ijze hoecl . Dezel fc1e ll ;:.c
soon •.rerd op 23 J1.ali to 9 . 3 l '..i .r .__8-):i.'c,c:.t . ~r ~-· •. ·c,::-n; ci5~l.L
lijk is dit :Milenkovic. Frank reed t er s tond we er ·;reg . 

Te 10.50 uur gi ng een ~ ersoon naar binnen van naar 
schatt ing 50 jaar oud . F1i j had een n orma a l p os t uu:r en grijs 
haar. Lengte ongeveer 1.78m. Bedo eld persoon was g ek leed in 
een grijs zomercostuum, groene hoed en zwarte schoenen. Hij 
droeg eon bril met h oorn montuur. Dezo p cTsoon verliet h et 
pand. t e 11.25 uur en begaf zich met lijn 9 naa r het Allied 
:Military Permit Off ice aan de Nieuwe Parklaan. Te 13.50 uur 
verliet hij in gez el s chap van een and ere p ersoon h et P er mit 
office? s tapte in een k lein moQol luxe wagen en re ed weg . 
Ret nv~wer van dez e auto kon niet vas t g es teld worden. 

Te 11.40 uur arriveerde de auto CD 32 4 bijna tegelijk 
me t eon auto genummerd H 57334. (Auto met linnen kap) Van 
dezelfde a uto i s ook melding gema eJd op 13 Juni 1949 te 
11.20 uur. Uit de CD auto kwam een p ersoon gekleed in een 
wit-gele linnen regenjas, e;rijze broek en grijze hoed. Leng
te onGeveer 1.82 m. Fors pos tvnr. Le eftijd naa r schatting 
40-4-5 jaar. Zwart ha ar. Flinlce zwarte snor. Hij liep ietwat 
g ebogen. Deze persoon rrerd tegelijk met Brzic weggebracht 
te 12.17 uur door Fraruc. Te 12.30 uur kwam Frank alleen t e 
De 1.i ersoon, die ui t de auto H 57334 kwam, was gekleed in een 
licht br uin jas je, do~kerder br vine pantalon en brtune scho e
n en. Le cftijd na2r sc:·atting 45-50 jaar. Ongeveer 1. 80 m 
lang . Fors postuur. Vol 6ezicht. Gezond uiterlijk. Zilver
grijs ach t erovergekamd haar. Te 11.50 uu:r vertrok bedoeld 
p crsoon met dezelfde auto. 

Te 12.15 uur verliet een pcrsoon van naa r schatting 
35 jac.r oud h et percecl. Hij was gekleed in een gl~ijs l ::mn
garen costuvm, blauw overhemd en zwarte schoenen. Lengte on
geveer 1 . 78 m. Deze p ersoon werd niet gevolgd omdat een ander 
persoon voortdvxend heen en weer liep voor de observatiepost. 
Laa tstbedoelde was ongeveer 33 jaa r oud. Lengte 1.77 m. Dan
k er haar. Hj_j was gekleed in een lichtbruin jasj e, dorurer
bruine broek en witte schapenwollen slipover. Na ongeveer 
20 minuten was deze persoon vreer verdwenen. Mogelijk v7acht
te hij op iemand ui t het gerechtsgebou;u, L.etgeen meerdere 
Malen voorkomt. 

Te 12.32 uur reed Frank weg met de CD 324. /, 
Te 12.56 uur gingen twee personen naar binnen, Een 

vru1 hen was gekleed in ~rijs kamgaren colbertcostuum en grij
ze hoed, blauw overhemd met wijnrode das en bruine schoenen. 
Lang on.:;eveer l. 78m. Leeftijd ne.e.r schatting 35 jaar. 
De andere was gekleed in een lichtbrv.in colb ertcostv.um en 
donksrbruine h oed. Fors postuur. Dik gezicht. Droeg zonne
bril. Lengte 1. 78m. Leeftijd 40-4-5 jaar. 
Beide p ersonen verlieten te 13.15 uur het p crceel en liepen 
nas:· de Javabrug, e.lv-1e.ar zij op lijn 9 stapten. Nabij het 
s t ation Hollands Spoor verlieten zij de tram en liepen op een 
drafje door de contr~le. Volger moest eerst een perronkaart
je kopen. Toen volger op h ot perron kwam, vertrok juist de 
trein van 13.33 uur in de richting Rotterda~. Noch in deze 
trein, noch bij de ui t gangen op de stations te Rotterdam, ':re 
den bedoelde personen teruggezien. Opg emerkt diont nog , dat 
de beide p ersonen zich op de tra~ op het ach t erbalcon in 
voor volger onvETstae.nbe.re taal met el l::a t= r o:.rrdel'hi el del'l . 
been beval spraY-en zij EnLe l s , r r ru'ls of Duits. 
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Vervol~ observatie 24 Jtu1i 1949. :3lad 2. 

Te 14-.20 uur g::ri veorde de auto CD 324 bestmATC. door 
Frank . Een dame, die tot nu. toe nie-G eercler gezie:n werc1 , vel~
li et de auto en ginc het pe:cceel binnen. Le cftj_jd 30 je.c::·.r. 

Te 14-.30 uur reed Franl{: alleen vre·;r wog . 
Te 16.37 uur liep Kajgana :1as.r ;Ji:..meJ.'l. Let ccn 1-::l.ein 

kind op zijn arm. 
Te 17.20 uu r bracht Frank per CD 324 1Iilen .. 1wvic. 
~e 17.50 uur gint; een me.n van naar schatting 45 jaa r oud 

het pand binnen. Lengte on.:,eveer 1. 78m. Dun grij zend h a e.r., 
Hij we.s gekleed in een grijs sportjasje en een i ets lich~ere 
grijze pantalon. Te 18 .05 uur verliet c1 eze persoon het per
ceel. Hij droeg een wi t te niet dichtgeplakte enveloppe -: n de. 
h<mc1 en liep het perc eel Jan van Kassaustraat, lifo 77 bilmen, 
van vrelk perceel hij de deur met een sleutel opende. 

Op 25 Juni 19 4-9 werd ~.li l enkovic te 10.15 uur doo:r Fran.l{ 
per CD 324 gebracht. l:Cilenkovic W<?,s gekleed in een grij ze 
overjas en grijze h oed. Hij was in gezelschap van een dame, 
g ekleed in bei 6e of Lele mantel en bruine hoed . Beide perso
nen e;i:nr:,en he t pel~ceel birmen. Te 10.30 uur ver1ieten ZlJ 
het percee1 en werden in geze1schap van Sibret per CD 324 
door Frank r1eggebracht. · 

Op 27 J1mi 1949 te 10.20 uur gin0 e cn daue gokleed in 
een bruin mantelpakje naar bi1men. Zij had een kind bij zich 
van naar schatting ruim 2 jaar oud. Bedoelde vro1-' .. W vv-erd nog 
niet eerder opgemerkt. 

Te 10.45 uur arri ve erde FraJ:Ll{ alloe:1 per CD 324. Hij 
vrierp een brief in de brievenbus en gin.; met een pekje in 
zijn handen naar binnen. 

Te 11.00 uur ging een persoon van 28-32 jaar oud naar 
binnen. Lengte ong eveer 1. 77m. Sla:nJ.{ figuur. Eij was gcklee<l 
in br1/ .. in kam;;aren colbertcostu .. um en droeg een bruine tas bij 
zich. Hij liep aanvarucelijk het percee1 voorbij, keerde zoe
kende terug en ging naa r bi:rmen 

Te 11.30 utrr arriveerde Radovic per CD 258. 
Terstond hierna werd de observatie afgebroken 

----rn het a1gemeen viel op, d,.,t Frank voortdureno. nauwlet
tend om zich heen zag. Geen eD.kele keer stapte hij in de a.uto 
da:.1 na eerst de omgeving te hebben opgenomen. Ook tijdens 
het autopoetsen en CJ.ergelijke rierkzeEmheden, nierp h ij c,oor
pend steelsgevrijze blikken op voor1)ijgangers. Ook Jovanovic 
de concierge narn vaak eve:n c.e omgevinb OIJo Hij had dae.rtoe 
een prac 1tige selegel1..t.eid, daar hij steeo.s cl.e bezoekers ui t
liet.vaak blee:f hij dan enige minuten in de deur staan onder
wij1 links en rechts kijkend. OOk liep hij zeer vaa k even naeT 
de brievenbus. Sibret liep in de regel rustig doorzonder op
vallende attentie aan zijn omgeving te schenken. Feric van cl.e 
Scheepvaartmissie daarentegen 1 a2lde sterk de indrv.k van · 
i emanc1 , cUe reken:ir~g houc\"L r.eii .. de :n o._.eli~klle i .. van vo1ging. 
A1le personen die tegelijk oet hem op haltes of perrons ston
den te wachten o:f die zijn medepassaE,iers vormcl.en in c.e tram 
o:f trein, 'iTerden door hem ·scherp opgenomen 

. /(/ 
/ 
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Op 23 Juni 1949 te 9.30 uur bracht Frank met de auto 
CD 324 een persoon van naar schattlng 35 - 40 jaar oud Deze 
persoon w~~ - gekleed in grijs kamgaren colbertcostuum e~ grij
ze h oed. HlJ had zwart haar en een geel a ch tige gelaa tskleur. 
Lengte ongeveer 1.80 m. Dezelfde persoon was reeds vaker door 
Frank gebracht en is vermoedelijk i dentiek me t Milenkovic 
Hij dr aagt dan echter niet meer een snor. · 

Te 10.12 uyr werden deze persoon en Sibret door Frank 
per a~to CD 324 weggebracht. 

Te 10.27 uur arriveerden deze1fde personen per CD 324 
wederom aan het percee1. 

Te 10.30 uur liep een persoon naa r binnen van naa r sbat
ting 35 jaar oud. Hij was gekleed in een beige jasje en lich~ 
grijze broek en droeg een bruine hoed . (Opvallend gekleed .) 

1/ Lengt~_on?eveer 1.78- 1.80 m. Hij ~roeg een lichtbruine acte
tas blJ Zlch. Deze persoon vertrok ~.oe 10.50 uur met een auto 
genummerd K 269, merk Buick, en bestuurde zelf deze auto. 

- Te 10.45 uur brach t een taxi genummerd H 62111, een per-
soon, gekleed in een witte regenjas en een donkerbruine pan
talon. Hij had een breed postuur en donker golvend haar . 
Lang ongeveer 1.78.m. Te 10.55 uur vertrok deze persoon met 
dezelfde taxi. 

Te . 11.00 uur stopte een auto, genummerd HX 18904, 
9182 BZ voor het perceel. Een persoon gekleed in een paars -
bruin jasje en een lichtgrijze broek ver1iet de auto en ging 
het percee1 binnen. Hi j had een witte boord om, droeg zijn 
haa r in een scheiding, en had een bril op. Te 12.15 uur ver
trok deze persoon met voormelde auto. De auto droeg aan de 
voorzijde een bordje met de letters A.N.P. Te 15.10 uur, werd 
dezelfde wagen opgemerkt in een rij geparkeerde auto's op de 
Parkstraat ter hoogte van perceel ~o 26. Er achter stond nog 
een auto met een A.N.P. bordje. De~e auto was genummerd 
HX 7792. 

Te 11.30 uur ging een dame naar binnen met een klein 
kind aan de hand. De dame was naar schatting 26-30 jaa r oud. 
~ij was gekleed in een zachtgroene mantel, chocoladekleurige 
jurk met donkerbruine tussenzetten en zwarte schoenen, droeg 
een bril zonder randen en had geen kousen aan. Lengte onge
veer 1.68-1.70 m. Blond haa r. Het k ind was vermoedelijk bijna 
3 jaa r oud. Het droeg een rood manteltje en witte kousen en 
schoenen. Te 11.50 uur verliet deze dame met het kind het 
perceel en stapte op een tram van lijn 7. Op de Laan van 
Meerdervoort stapte zij uit bij de halte Fahre:nheitstraat. 
In de Fahre:nheitstraat liep ze ongeveer een uur te wi:nkelen 
en sprak tien minuten met een vrouw, gekleed in Sche~enings 
costuv~. Vervolgens liep ze langs de Laan van Meerdervoort 
naar de tramhalte bij de Gouden Regenstraat en stapte aldaar 
op een tram van lijn 12, welke tram zij verliet op het eind
punt te Scheveningen aan de Duivelandsestraat. Hierop liep 
zij de Pluvierstraat in en ging een trap op, welke leidde 
nae.r de percelen, No 204J, 206, 208 en 210, in een waarvan zij 
te 13.30 uur verdween. Na drie kwartier observatie was zij 
nog steeds binnen. 

Te 11.45 uur droegen 2 personen in werkkleding een gro
te kist uit het perceel Jan van Nassau~traa~ om de hoek_van 
de Wassenaarseweg . Sibret.keek toe. Enlge mlnuten voordlen 
was een vrachtauto, waarop "Expresse" stond verme1~, van de 
v assenaarseweg a:fgekomen en was gekeerd op het krulspunt 
Wassenaarsevieg- Jan van Nassaustraat . Vermoedelijk werd de 
kist in deze auto gedragen. 
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Blad 2. 

Te 11.53 uur ·v erlieten Sibret en Jovanovic het perceel. 
Te l2o00 uur reed de auto CD 324 weg met Frank en Milen
kovic . Frank droeg een bruine actetas bij zi ch . 
Te 11.10 uur arriveerde een taxi bij het perceel, genum

merd H 62346 , Een persoon ve,n nae.r schatting 28 jaar oud ver1iet 
de auto en· ging het perceel binnen. Hij was gekleed in licht
bruin colbertcostuum, witte linnen regenjas zonder c eintuur, 
bruine schoe:nen en droeg een lich tbruine actetas . Lengte onge
veer 1. 82 m. Danker golvend haar en blauwe ogen. Zijn linlrer duim 
was verbonden. Deze perso on verliet te 12.20 uur het perceel en 
begaf zich met lijn '] naar de Bezuidenl1.outscheweg , waar hij 
overstapte op lijn 4, die hem naar de halte Staatsspoor bracht . 
Vervolgens ging hij te 12.35 uur het hotel Bellevue binnen, al
waar een a f de ling van het Iviinisterie van Econ omische Zaken ge
vestigd is. Na een paar minuten verliet hij dit hotel, liep via 
de Heerengracht en het Plemn naa..r Geubels 7 alwaar hij binnenging. 
Na ongeveer 10 minuten verliet hij deze zaak en wandelde terug. 
Op de Heerengrach t ontmoette hij een persoon van naar schatt ing 
27 jaar oud. Lengte ongeveer 1. 84 m. Deze persoon was gekleed 
in een donkerblauwe g~badinejas en bruine broek. Beide personen 
onderhielden zich voor ongeveer 10 minuten met elkander , waarna 
de eerstgenoemde zich wederom naar het hotel Bellevue begaf. In 
dit hotel verbleef hij van 13.05 -l3o25 uur. Hierop begaf hij 
zich naar de J.P. Coenstraa t, No 22, bureau Zakenrei zen, ViaE r hij 
ve:rt ocf"e tot l4o 50 uur . Vervolgens liep hij naa r de Parkstraat 
en ging he t gebouw van de A.N . ~-v oB. binnen .. Na ongev eer 15 mi nu
ten kwa.m hi j vveer buiten? liev Jl.a.al~ het Bui tenhof en ging te 
15. 30 uur de Cineac binnen. Te 16.25 uvx verliet hij de Cineac 
en begaf zich opnieuw naar het Bureau Zakenreizen, rvelk bureau 
hijte 17.20 uur verliet, om zich naar het station Staa tsspoor te 
begeven. Blijkbaar bedacht hij zich echt er en sprong op de juist 
vertrekkende Blauwe tram. Te Leiden verliet hij de tram en begaf 
zich naa r de bushal te richting Haarlem. Hie:b stapte hij in een 
bus, vvelke hij te Sassenheim weer verliet. Hij en volger Yvaren 
cle eni e;e passagiers, die uitstapten. Bedoeld persoon liep recht
streeks naar het cafe11 ten Haghe11 en s ing hier binnen. Na. nag eni
c;e tijd ge :acht te hebben , werd de observatie a:fc;ebroken, da2.r 
.- en vo. ·c:.eT volben doo~c Sasse:olwim m1C.er <le ....,G 5 c-ven Olrste.JJ.<li,_)1e
den te bezwac..rlijk lee: ... 

Te 15.40 uur verli et Sib::L'et het perccel a n 'l.e Jan va:n lTE:.s -
saustraa t • 

Te 16.04 uur ging Kajgana nac.r bi.nnen. 
Te 16.08 uur ar~civeertle Sibl~et 17eer. 
~e 16.18 UUl' .3ing Brzi c naa r binnen,. 
Te 16.30 uur li ep Feric het peTceel bim1eJ.1 . 
Te 16.33 uur b:cacht ~~e a.uto C:J 258 een f>ersoon vc-,jJ_ :1_;:; __ r 

schatting 40 jaar oud. Hij was gekleed in een grijs costuum. 
Lengte on__;eveer 1.82. m. Zvlart haar 9 znar-ce s:no:D e:-1 ,3eelac:tti.:;;e 
._;elc tskleur. Zeer v,raarschijnlijk Radovic. De chauffeur bleof 
bui ten V7a.chten. 

Te 17.04 uu.r verlieten Sibret en Jovanovic het perce el en. 
a.rriveerden Hee::;_~ bij l:..e·c _Je:..~ceel t e l7o55 nv~~. 
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De hee r Ratko Brzic,le secretaris van de Joe go
slavische Le gatie alhier,bewoont thans kamers op de le 
e t age van he t cafe "Le Pe r roquet11 aan het Plein No. l2 
Den Haag. 

Eigenaar van het cafe Le Perroquet is sedert 
l938,de he er Arie van Ve en, geboren 27 Januari 1893 te • 
's-Gravenzande,gehuwd met Dorothea Landers,geboren 30 
- t December 1893 te s-Gravenhage . Dit echtpaar he eft geen 
kinderen • 

Van uit he t cafe kan men binnenshuis niet de 
daar boven liggende le en 2e etage bereiken. Ret cafe 

(No.l2a) en de etages ( No . l2) hebben een eigen ingang. 
Brzic bezit e en sleutel van de ingang tot de eta-

ges . 

Op 10 Juni l949,om plm.l6 . 30 uur werd geconsta
te erd,dat de CD-258 met t wee heren aan de lagatie in 
de Jan van Nassaustraat arrive erde.Na tien minuten be
gaf een der personen zich met de CD-258 naar het Hotel 
De Wittebrug . 

Aldaar werd op genoemden o_atum van 18.00 tot 20 . 

uur een"cocktailparty" gehouden,uitgaande van de Joego
slavische le.gatie . Deze cocktailparty is door de handel 
attache Dodin uit Ams terdam geregeld. 

Een uur voor dat de party een aanvang nam,heeft 
de heer Milan Radovic een hoeveelheid flessen Zuid-Sla
vische wijnen en sigaretten i n het hotel gebracht. 

Deze party heeft tot plm.20 . 30 uur geduurd . Hier
aan werd door plm.50 personen deelgenomen,hoofdzakelijk 

mannen .De conversatie werd in de Slavische t aal gevoerd 
~ 

De indruk werd verkregen,dat de bezoekers van de 
par~y zakenmensen waren . Onder hen bevonden zich,naar 
een relatie mededeelde , geen bekende personen. 

In het Hotel De Wittebrug wonen geen Joegoslaven. 
Ook hebben a ldaar omstreeks 10 Juni j.l . geen Joegosla
ven ge log-eerd . 

Om 13.02 uur van dezelfde dag,verliet een onge
veer 37 jarige man de lagatie,die zich te voet begaf 
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n a ·1r het perce e1 Ho .47 aan de I:Iesdags traat a1hier. 
Dit p3rce e1 wordt bewoond door: 

1. Johan~a 0a tharina Ste in, ge boren 27 November 1870 te 
Liegnitz(D), weduwe van Moritz Cars t ens, Duitse na tiona
liteit,ker kgeno r tschap Duits Evg., zonder beroep. 

De ze ve s tigde zich op 2 Ma art 1939 Mesdagstraa t 47, 
komende van Ber1ijn.van 1943 tot 1945 verble ef zij in 
he t kamp We s'terbork. 

2. Ot t o SiegmtUld ~arstens,geboren 22 Augustus 1899 te 
Berlijn,Duitse nationaliteit,gehuwd met Hildegard Elise 

Emma Bock von Wti1fingen,geboren 18 Februari 1898 t e Er
furt , van beroep:voorheen directeur van het ia1ters Pu
blicatiebure au,thans pensiollhouder . 

Deze Carstens,vestigde zich op 20 Januari 1936 
l esdagstraat 47 alhier , komende van Ber1ijn. 

Di t echtpaar heeft een zoon genaamd:Pe t e r Carstens 
geboren 20-10-31 t e Strobitz Co t tbus (D) . 

I nwonend zi jn: 

1. Gee rtruida Suzanna Christina Blokhuis, geboren 1-9-
1866 te Le erdam, ed .nat.,kerkgenootschap rem~strant, 

weduwe van Sibout Christi&an Gooszen,geb.2-10-64 te 
Gorssel. Op 28-5-49 vestigde zi j zich M~sdags traat 47 . 
2. Herman Frans ~erdinand Mtiller,geboren 30-11-14 te 
Rotterdam, Ned.nat.,kerkgenootschap R. K.,van beroep 

a ccoutant-assi s t ent.Op 8- 6-49 vestigde h i j zich Mesdag

s traat 47 • 

Di enze l fde dag t e ongeve er 12 . 25 uur bracht Frank 
~ 

met de CR- 324 een onbekend manspersoon van p1m. 45 jaar ·, 
naar perceel Al exander Gogel weg 28 alhi er . 

Dit percee l wordt volgens de perceelskaart op he t 

bureau van bevolking alhi er bewoond door: 
1 . Jozi na Corneli a Overbeeke , geboren 12 Juni 1919 te 
St . Filipsl and,Ned.nat., kerkgenootschap N. H.,van beroep 

huishoudster,en 
2 . J osefa Cebular , geboren 17 Januari 1932 te He ~rlen, 

Ned.1at. ,kerkgenootschap R. K. ,van beroep diens t bode . 
Naar de iden~i teit van de hoofdbewoner wordt een on

derzoek i ngeste1d . lellicht is dit een diplomatiek per
/weg 2a. soon. J . Cebular woonde voorhe en t e Eyge1 shoven,Rimburge 

Zoal s reeds is gemel d zi jn drie 1eden van de Joego
slavische hande1smissi e,we1ke verbleven in he t Hotel 
Centra l a1hier,op 11 Jumi 1949 vertrokken. 
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De drie ande r e l eden l'iermlija,Simic en Nakar ada zijn 

op 18 Juni j .l.naar Parijs vertrokken,zonder achterlating 
van enig adres . De voor hen in het Hotel Centra l a~~komend 
post moet naar de afzenders worden geretourneerd . 

Op 11 Juni l949 ,om 10 . 00 uur,bracht een bestuurder van 
het motorrijwiel HZ-1 2068 een kart bezoek aan de legatie . 

Di t nummer is afgegeven aan Karel Christiaan Offers , 
geboren 25 Juni 1 916 t e •s - Gravenhage, Ned . nat ., ierkge
nootschap Ned . Herv .,van beroep slager. 

Offers is 20-10-43 te Den Haag gehuwd me t Maria Her
mina Inoe t, geboren 24- 8-18 te Zi erikzee. 

Hi j woont sedert 24-l-48 ,Leersumstraat 114 alhier . 
Dienzelfde dag,brachten Milenkovic en Brzic, met de 

CD-324 bestuurd door Frank ,van 10.30 tot 10 . 50 uur een 
bezoek aan het :t'Iinisterie van Bui t enl andse Zaken op he t 
Plein. 

Op 13 Juni 1949,om 11 . 20 uur ,bracht een bestuurder 

van de auto H-57334 een bezoek aan het legatiegebouw. 
Dit nummer is afgegeven aan Johannes Le onardus Frede 

riks,geboren 18 De cember 1893 t e Leiden, Ned . nat . , Kerk
genoo t schap R. K.,van beroep bonthandelaar, wonende t e Den 
Haag,Laan van Mee rdervo ort 592 . 

Frederi ks die gehuwd is (19-4-16 te Keulen) met 
Albertina von Raskay,geboren 11 Januari 1893 te Agram(Z . 
S1av.),verb1eef voor de oor1og .enige tijd in Zagreb(Z.S1a 

Hij drijft thans e en bontzaak aan de Laan van Meer
dervoort . 

Vastgeste1d is,dat de vo1gende personen op de Joego

s1av:bsche 1egatie werkzaam zijn: 

D. Mi1enkovic,R. Brzic, B. Kajgana,A. Sibret,S.Jovanovic, 
en V.Frank. 

Gewoon1ijk komen zij smorgens van 9. 00 ~ot 9.30 uur 
op de 1egatie en vertrekken tussen 13. 00 tot 13 . 30 uur. 

In de namiddag komen zij gewoon1ijk weer na 16. 00 
uur terug en eindigen dan op ongerege1de tij ds tippen. 

Sedert enige dagen worden aan de buitenzijde van 

1ega tiegebouw schi1derswerkzaamheden verricht. 
Deze werkzaamheden worde n uitgevoerd door de N. V. 

M. H.Zwaaneveld,Dec.& Schi1de~edrijf,Kerkstraat 1 a1hier. 

Den Haag,23 Juni 1949. 
6 . 
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Zaterdag, 11 Juni 1949. 

Het perceel Plein 12 was onder observa tie 
van 085~ tot 1010. Gedurende deze neriode heeft 
BRZIC het huis niet verlaten. 

Te 09~ arriveerde de auto CD 258 bij het nerceel 
Jan van Nassaustraat 114. De chauffeur, gekleed in 
donkerblauw col bertcostuum, en de pa ssagi er, een mann eli Jk: 
nersoon, lang 178-180 em, geel~bruine g e1a a tskleur, 
zwart hnar, zwarte s~or, leeftijd ~a ar schatting 
35 jaar gingen het nand binnen. De t v ede persoon 
wa s gekleed in grijs colbertcostuum, ari~ze hoed 
en licht-bruine schoenen. Iaatstgenoemde nersoon 
ver1iet het nand weer te 0956 en vertrok met de CD 
258, welke aut& hij ze1f bestuurde. ~e 1300 , toen de 
observa tie , a fgebroken we rd. , was de CD 258 rr.et zi.in 
bestuurder nog niet teruggekeerd. 

Te 1000 gingen twee manneli jke nersonen het nerceel 
binnen. F.en van hen was gek1eed in zwart of donkerblauw 
co1bertcostuum en dito hoed. Deze persoon ver1iet 
te 1215 het nerceel en reed weg met de CD 324, 
bestuurder FRP~~~ . 

Te 113n ging een mannelijk nersoon het nerceel 
binnen. ~eeftijd ongeveer 44 jaar , lengte 181 em, ZV•'Brt 
haar, enigszins kale kruin , fors postuur . Hij ~as 
Rekleed in een gele regenjas, zwarte broek met ~i t 
streepje en lege zwarte schoenen. ~e 1144 verliet deze 
persoon het nerceel en liep langzaam vi a de ~~ssenaarsche 
weg, Javastraat, Frederikstraat, ~ 'auritskade , Parkstraat , 
nranjestraat , ~oordeinde, Hoogstraat, lroenmarkt, 
T\Tieuwstraa t, Vlarringstraa t en Schoolstraat naar het 
Yerkplein w"'ar hi j' o oor verkeersomstanc ighec en ui t het 
oog verloren werd . 

~l'o andag, 1:" Juni 1949. 

Te ng 15 ging een forsgebowf'd nersoon het "')erceeJ 
Jan van "T\Tassaustraat .;114 binnen. Hi.i droeg een gee 1-'~' itte 
regenjas en grijze hoed . Vermoede1jjk ms deze nPrsoon 
identiek met BRZIC . 

'l'e 092() ging een manne1i jk ne rsoon, gekleed in 
bruine tvreedjas en bruine hoed het verceel binnen . 

Te 10~0 bracht FR~NK met de CD ~24 een manne1ijk 
nersoon, 1engte 180 em, gek1eed in grijs colbertcostuum 
TTJet gri.ize hoed, zwert hear en een gee1achtige ge1aats 
k1eur . Deze persoon vertrok te 1140 wet de en 324, 
bestuurd door FRANK. 'l'e 1150 keerd e J!'RAl\lK me t de CD 324 
terug. 

. I. 
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'J'e 1120 arri veeroe e-en ~snn.eJ :i 5k nersoon, 
]eeftt~~ on~eveer 4n ~~sr, fors ~ostuur, lenate l P5 ern 
nezR nersnon hacl rlonk"erblon.o h· •ar en vas cz,ekleer'l in 
PTi ,; s - bru in col bertcostuum en di to rerrenja s. 
De7A T'8rsoon vertrok te 117-0 in e-en auto mAt linPen 'nP) 

nurrrrer B 573:34 . 

Te 1:310 ver1iet BRZIC bet nercee1 en veroveen in 
de richting JAvabrug. 

Te 1415 verliet een rnannel i.i~ nersoon, lengte 
ongeveer 17 9 em, leeftijd nAar schatting 46 jaar 
bet nerc eel. Deze nersoon was gekl eed in een oonker 
blauwe e;abardine regen,jas, lichtbruine pant alon en 
7.warte schoenen. Hij had een ge le ge1a~tsk1eur en droeg 
een donkerbruine hoed . Deze uersoon is w?a rschijn1i~ k 
identiek met de concierge J OVANOVIC . Hi5 lien via de 
~~ssenaarsche weg , Javastraat, Frederikstraat, 
nenneweg, Jange Voorhout, Heulstraat , Noor de inde , 
Hoogstraat, Groenmarkt, Gravenstraat , Veenest r aat , 
l'Jieuwstraat, Groen.r1erv-t, Schoo1st raat, Vlamingstraat, 
Spuistr aat en terug door d.e Veenestraat, 'IooQ'straa t 
en Pl Aa ts war de Tange Vijverberg wear hij te 
1540 het percee1 No . 15, alwaar geves~igd is het 
Franse Consulaat, binnengj_ng . Voor de (leur van di t 
perc eel wa ren gena rkeerd de autos CD :3·86 en CD 295 . 
Te 1551 verscheen hij weer en sprang on bet Tournooi
ve1d op 1i4n 9, richting Javabrug . Te 1600 ging hij 
het nercee1 Jan van Nassaustraat 114 binnen. 

Te 1520 verliet een manne1ijk nersoon, leeftijd 
ongeveer 25 jaar, leng te 180 em, slanv- figuur 
bet nercee1 . Fi~ was gekleed in 8onkerbruin kamQaren 
colbertcostuum, bla uw overhemd met fi .in '"'it streeD~ e, 
clonkerblauv·e das met rood f'iguurtjP, roc1e lege 
schoenen . Bi.j had donkerblond achterover9'e 1-ernd h<>er 
en een gezonde·gelaatskleur. Deze ~ersoon is wgarschijn 
lijk jdentiek met SIBREf Albert, een ernnloye van de 
1 e@:a tie . Bi j li~ l~mgs het Jozef Isrs elsn1ein r' e 
Jozef Israelss~n . 0n de hoek van deze straAt en 
<1 e ~~'e issenbruchstraa t ging hi j een groente,"inkel binnen 
O"J het moment dat hi j de '! inkel ver1iet, stante een bi$S 
r aa n de halte Jozef Israelslaan. Hij stapte in 
en vertrok met deze bus in de richtin~ stad . 
~e l64n ~eerde deze persoon terug en gi ng met een 
rolvormi g pakje in zijn hand de legatie binnen . 

Te 1650 verliet een mannelijk persobn gekleed in 
bruine ty·eedjas het perceel en begef zich naer bet 
rosarinm on hPt Jozef Israels~)lein . J\Ta onc;revPer 
10 minuten on een banlcje in het rosarium te hebben 
P-ezeten aing hij cie 1ega tie vvederom binnen . 

ninsnag , l4 Juni 1949 . 

'I'e 0854. arri VF-erce de "TJersoon '"e1ke reeo s eerder 
al ~ SIRP~T geidentificeerd ~erd . 

';~'P ()£58 vertrok FRo"""f r;:et de CD :"24 . 
. /. 
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_'P ())906 BJTiVd',n1P ;jJ.(uiC t·or-·€nC:e ui.t de richtinP.' 
trvr bnw . 

~e 090~ a1riveerde een nersoon, lEcfti~~ 
opoeveer 70 ~gar, fA~lee~ in bruine ~EA~~es en 
licl.te pentEll on . 

1'e 0917 a-· riveer·ce r:e en ::"24 met J.i''R.,l\rv en 
dP DPrsoon verrre1d in r'it. rB~nort onr'Pr T anC'ag , 
1070. 

'l'e 0948 arriveerde fle CD 258 met een '~'Pnneli5k 
persoon, crelr}rpc1 in 7ri,is co1bertcostuu'!1" . 'JP7e 
nersoon ~ing het nercrel binnen . . ne chauffeur bJeef 
buitPn. 

re 1014 arriveerde ee~ taxi ro • P7 57G7. 
~ieruit stenten ~·Pe nersonen , t.~. l ~ers~on 
Jeefti,icl on-reveer ~f: i8<.Jr, gfkleed in rrn··iS€"rl.lS 
tV'~"·ercostulir', dor:tlrerblonc go Jvenc" h8PT, 1eYJ.gte 
onPeveer 1.78 en een OErsoon vetrleed in bruinAchtig 
~e~garen colbertcostuum, ongeveer ~e j~Ar ou~, 
for2 PPbowrd . TaetstgenOP~~e ~ersoon betaaJde C'e 
t ari ter11.i ,il eerstgenoerrc1 e enige v··~orr'l en e c een tA 
~isse1en met ~e chauffeur v8r de en 258. 7i_i gingen 
het uercee1 binnen. Te 1026 reden deze t~fe ~ersonen 
•eer 'eg Fet de CD 258, bestuurd ~oar de cha uffeur 

van deze v.,ag en. 

~e 1027 ver1ieten t we e personen, ge~leed in 
resn. een grijs en ee n bruin co11ertcostuum ~et 
nerc ce1 en snrongen in een gereeastaande tram, l"j~ 7, 
cUe regreed in de richting Javabrug . 

re 1029 ver1ieten SIBRFT en de uersoon 
ver~eld onder 0917 het nercee1 en reden >eg met 
de en 324 bestuurd door FR.'\NK . Deze personen 
keerden te 1107 weer terug met de CD c24 . 

Te 1106 ver1iet een persoon, geidentificeerd ~ls 
~RIC , Z1atko van de Joegos1avische scheeuva8rtmissie 
h et perc eel . Hi ,i was gekleed in een gee l ;.bruine 
linnen regenjas , bruine schoenen . Hi.i heeft 
r'lonkrr h· ar , oonkere ogen , z erte 'I·'' Bnkbra m en 
en een vervreerd gezi cht . I engte one:eveer :)..80 em . 
Hi~ stante ea n de Javabrug op lijn 9 en reed naar 
het station Fo1landse Spoor , e1waar hij terston~ door 
de contro1e lieu . Hii vertrok met de train van 
11~9 in cte richting Amsterdam , ziLt ' nde in een 

' cou e 2e 1dasse . 

re 112n betrad een rnanne1ijk uersoon, lReft i~d 
on~eveer 4n j~ar, vekleed in ge1e rFpenj~s en 
lichtbruin costuurr het nercee1 , K-orrende VA.,Df Cle 
.Ten van "Tee saustraat . 

. I . 
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~e~e ner soon v~rlje t t e 113 7 he t nercFe l 
r:.n ber-ssf ?:ic:h nEJa r c'e T'i8o'f.8 U 0u,,er '-·E' r lrst r aat 3 
vaa r h i ~ bi nnena ing . 

r e 1207 a rr i vFArde een t eyi, Mo . F 45156 
rre t ~ e t~ee ne r so nen ve r~rld onde r 102 7. 

fe 1300 ver1i et en ~e ~ersoon v errre J ~ onder 0909 
en de nersoon v erme1d onder 0917 me t de en 724 en 
Fra nk het nerc ee1. De v~~en r eed rich ting 
1178 ssenaa r schev eg of ,Toz ef Isra e1s1aa n. •r e 1715 
keerde Fre nk IT Et d e en 324 terug . 

Te 1745 verl j e ten de 1)ersonen ver!11e1d onder 
1027 en 12 07 he t ne rc eel. De c oncier~e v'ees ren 
k'enneli .i1< de we~ n.'3ar d e tra:rr!ba 1te ,T s vabr ug . 
AJd ar ·ang ekorr en wa chtt en zij o~ 1ijn 9 en r ed en 
hierFede naar het s t a tion Ho11ands ch su~ or . 
Ald aar aangekoMen verb1 even z i ~ gedurende on geveer 
10 minuten in een c ~ teta ria on bet sta ions~ 1ein. 
noaina beg9 ven 7 i~ z i ch naa r de 1oketten en va nd~a r 
door d e contr"'1e naar het 2e 'Jerron . Zi,i 12'ebru j kten 
in de V·'a chtkamer 2e k1aE. se een 1-:-o l) koff'ie en 
sta nten d ~ 8rna in een 3 e k1a s se coupe van de 
trein , die om 1441 near Ams terd am vertrok. 
A1daar aangekorr en bega ven zij zich te voet near 
Pet ">1ote1 1\rasnapo1slcy.; on de Dam waar zij te 

..._ 154:5 naar blnnen gingen . 1'61700 waren zij nog niet 
weer near bui~en gekomen. Bij nader onderzoek 
in het restaurant en de bovenzea1 ~ erd van hen 
geen spoor meer gevonden, zodat deze beide uersonen 
zich aarschijn1ijk a1s hote1gasten in het 
hotel ophie1den. tlltt ongevangen brokstul(ken van 
het gesprek dat tussen deze twee personen gevoerd 
werd b1eek, dat zii geen Je~Fr1ands snraken . 
ne gebruikte taa1 deed Ran Ita1iaans ~enken • 
Si"ma1eTT"ent: 
1) Ieeftijd ongeveer 35 jaar , zwart, achterovArgekamd 
hear, insnringendagn de s1apen . Lengte ongeveer 
1 . sn . Fors uostuur . Ga ve vitte tanden . Ge1aatsk1eur 
danker . Fi.fd-oeg een 1ichtgrijs kamgaren zomercostuum 

·en zvarte schoenen . Gesticu1eert bij pet ~raten . 

2) Leeftijd ongeveer 45 jaar . Lengte 178 ern . 
~ezet postuur . Don~er hear met scheiding links. 
Droee- een brill met hoornmontuur . Hi j v .. 8 s gekill eed 
in een donkerbruin kamgaren costuum,met een ri~ kno en 
'~ae rvan de mi0de1ste ges1oten ~·as . Lage zn:nte 
schoenen . B1auw overhemd met vit t e strenen . 
Slanne, verkreuke1de board . Hii droe~ een beige 
gabardine regenjas over de arm of over de schouder . 

Te 1505 arriveerde SIBR~T aan het ucrceel Jan van 
N·assaustr . 114 . Hi,i droeg ·een actetas. 

Opgemerkt werd, dat iedere dag een piccolo 
of hotelbediende brieven afgeeft aan de 1eaatie. 
Hij is gekleed in bruine uniform met gouren band 
om de moulJlen . Hi,i is b1ootshoofds . Hi,i komt 2 of 
driemba1 per dag en is per f'iets. 15 Juni 1949 . 
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Be'.Tet:; inr;cn ps r ~,onee l, op 1L~ Juli 1 94 9. 

om p1m.10.30 uur v ertrokken :D rzic~Sibre-'G en Frank 

me t d e CD-324 van het 1 egatiegebouw en lcccrden om 1 ? . 00 

eer gezs.mo1ijk met de Cd- 324 t erv_g . 

om 1 2 . 35 uv.r vcrtrok::en Fr ank en I:i1enkovic met de 

CD-324 , nadat e r door c1e hui skne ch t Jovanovic een aanta1 

cartonnen dozen in de auto wa1if!ge1a.den. 

Om 1 2.48 uv.r kwara Frank met de CD-324 weer terv.g. 

Om 12.45 uur ver1iet de huisknecht Jovanovic met 

een actetas het 1 ega.t iegebouw en keerde om 13. 25 uv.r 

weer terug. 

Om 1 2 .50 v_ur vertrok Fran}( a.11een met de CD-324 en 

kwa.m om 1 5 .00 uur met zi j n v-rouw i n de auto t erug . 

Om 13.25 VJ).T ver1iet Brzic de 1egat ie en kwam om 

1 6 .45 uuT weer te:rug. 

Om 13.30 uur ver1iet Ka.jgana het gebouw en kwam om 

15.30 UliT weer terug. 

Om 15. 25 uur vertrokkenFrank,zijn vrouw en Jova

novic j_n de CD-324.Frank en Jovanovic keerden kort na

dien weer terug. 

Om 16,15 uur vertrok Frank a11een met de CD-324 en 

kcerde om 16.45 uur weer te:rug. 

Bezoekers. 

Om 9.45 UliT ging een manspersoon van midde1bare 

1eeftijd ,met zwarte snor ,gek1eed in vvitte regenjas en 

grijze hoed de 1egatie binnen. 

Om 13.20 UliT. ver1iet deze persoon in geze1schap van 

Sibret de 1egat ie, waa rna beiden zich te voet na.ar het 

percee1._Mesdagstraa.t 47 a1hier bega.ven.Om 15.30 uUT 

keerde Sibret a11een terug.(Omtrent het perceel IV.Iesdag

straat 47 is reeds mee:rdere ma1en gerapporteerd). 

Om 10.45 uur ging een manspersoon van plm. 36 jaar, 

· ·· lang p1m . 1. 78 meter ,gekleed in don_l(er bruin co1bertjas

je,1ichtgrijze broek en bruine hoed 9 de 1egatie binnen. 

/ / Deze persoon is nadien niet meer te:rug gezien. 

Om 10.50 uur,werd cloor de bestuliTder van een be

ste1auto G-78650 van de firma Drosi:e c a cao een pa.kje 

gegeven. 
Om 
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Om 11 .15 arri vetJrde een k1ei ne Renault GX-5 922 aan 

he t l egatie gebouw.De best uurder br a cht een kart bezoek 

(pl m.tien mi nut en)aan c1e l egatie .Deze persoon had oak op 

11 Ju1i 1 94 9 om 9 . 45 uur een be zo ek aa.n de l egati e ge

br a cht. 

van 11.30 t ot 11. 40 um~ br a. cht een vrouwsper soom 

van plm.37 j aar,mi dde l ma.tig post uv..r 9 zwa.rt l:<J.a.a.r, gekleecl 
i n lichte linnen r egen j as 9k1eine witte strohoed en witt e 

s ch oenen een bezo ek aan de 1egatie.To en ZlJ naa r buit en . 

kwam sprang zij op een voorbij rijdende tram va n 1ijn 7. 
Om 11.50 uur bracht een cor pulent man spersoon van 

plm.42 jaar,lang 1.77 meter, een kort be zoek aan de 1ega 

tie . Hij a rri veerde en vertrok met een door h em be st mrrde 

auto GZ-64542. 

Om 14 .55 uur ar r iveerde de CD- 258 u i t Amsterdam 
met Ra dovic en Dodin.Om 14 .58 uur reed Dodin met de CD-

2:_i8 weg en kwa.m om 1 5 .15 uur terug met de persoon met de 
zwarte snor,die om 13.20 uur de legatie h a d ver1aten en 

met Sibret naar de Me s da.gstraat 47 was gegaan. 
Dodin reed onmiddellijk weer weg en keerde om 16-. 

50 uur met Iui1enk ovic in de wagen terug. 

Om 16.30 uur ging een persoon van het 11 Verta1ings..,. 

bureau Babe111 (J.van Nassaustraat 77) de legatie binnen. 

Vijf minuten later ver1iet hij het gebouw. 

Om 16.55 uur gingen twee personen van de scheepvaart 

missie uit Rotterdam,die ook zijn verme1d op 11 Juli 194 

om 12.20 en 24 Juni 1949 9 om 12,56 u~rr,de 1egatie binnen. 

Enkele minuten daarna gingen nog drlhe andere perso 

nen de 1egatie binnen. 

Later op de avond werd een groep van plm . tien perso
nen op het ba1con gesignaleerd,die blijkbaar een luchtje 

kwamen scheppen. 

Dezerzijds wordt aangenorn.en,dat hier weer de gebrui 

kelijke samenkomst van de leden van de Joegos1a.vische Le 

ga.tie,de Ha.ndelslegatie uit Amsterdam en Scheepva.artmis
sie uit Rotterdam plaat s vond. 

Ge s loten te 's-Gra.venhage, 15 Juli 1949. 

27. - 32 • 



Betr. Joegosl avi sche rrandelsmi ssie 
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Op 8 April 1949 arrive erde er een J oegoslavische 
Handelsmis sie i n Den B:aag , die haar i ntrek nam i n 
Hotel Central, Lange Paten. 

De mi ssie best ond uit de heren: 
., llirko :Mermolija , 
tTrifin Si mic, 
.,~Jilan Jovanovic, 
~n Janocik, 

vPetar Nakarada., 
v .Ale xander s to janovic' 'l_r- ..... 9---- - • t ·_ ~ ("-.:w o/'•._"':.., 

van dit gezelschap zijn op ll Juni 1949 vertrokken, 
de heren: 
Milan Jovanovic, 
~on Janocik ~ 
Alexander s toJanovic • 

De leider van de missie is Mirko Mermolija. Allen 
reizen op diplomatiek paspoort. 

Opgevallen is, dat er van het begin van hun verblijf 
af nooit een stuk;ie papier op hun kamers gevonden is. 
Normaal is, dat h~ndelsmensen eens iets l aten slingeren. 
Bij de Joegoslaven zijn alle kasten en koffers zorg
vuldig afgesloten. De bureusx zijn leeg. De papiermanden 
z~jn tot nu ongebruikt gebleven. 

In het hotel hadden zij een salon gehuurd, waar zij 
hun economische besprekingen hielden en waar Nederla.ndse 
geinteresseerden hen konden bezoeken. Er zijn een zeer 
klein aantal bezoekers geweest. Enige weken geleden 
hebben zij de huur van bedoelde salon opgezegd. 

Zij staan dagelijks in contact met leden van de 
Joegoslavische Legatie te Den Haag, het meest met 
Radovic. Zij worden gewoonlijk afgehaald met CD wagens. 

ZlJ leiden een zeer luxueus bestaan. Zij betaalden 
hun hotelrekening aa.n het einde van elke week en 
telkenmale met een nieuw bankbiljet van duizend gulden • 

Des avonds zijn zij zelden in het hotel. 
Tegenover het hotelpersoneel zijn zij gesloten . 
Een opgave van de door hen gevoerde telefoongesprek,. 

ken zal alsnog worden ingediend. 

13 Juni 1949. 

17. 



Onder wer p : 

Bewegingen nabi j pand Jan van Na ssau
straat t e ' s -Gravenhage. 
(I.van K.ANDUK , geboren 12-5-21.) 

Rl ? 
c)..<t "'l I 

Op Vrijdag 10 J uni 1949 arriveerde met de PD.trein, 
a ankomst 10.17 uur Den Haag H.S., een man van het opge
geven signalement met b i j zich de vermelde bagage. 
Hij werd op het perron opgewacht door de portier van het 
gebouw en hartel i j k begro et. 
Het station werd door de g ewone uitgang verlaten en beidew 
namen plaats in de personen-auto CD-324, welke met als 
bestuur der Victor Frank, nabij de uitgang wachtte. 
Langs nagenoeg de kortste weg we rd naar de Jan van Nassau
straat gereden, alwaar men omstreeks 10.35 uur arriveerde, 
Passagiers en bestuurder gingen naar binnen. · 
Te 11.50 uur kwam de be stuurder Frank met t wee heren naar 
buiten. Allen namen in CD-324 plaats en reden weg,zonder 
baga ge bij zieh. Na 20 mi nuten kwamen allen weer terug. 
Zij gingen wederom het gebouw binnen, doch het portier 
van de auto bleef open. 
le persoon was gekleed i n donkergrijs colbe r tcostuum en 
ha d een donker uiterlij k . Had een gleufhoed op en was plm. 
1.75 Meter lang. 
2e persoon was enige cm.langer,was blootshoofds en gekleed 
in lichte regenjas. Deze had bij terugkoms t een actetas 
onder de arm. 

;::;'\ 
te 12.25 uur reed CD-234 weer weg met een man van plm. 
45 jaar. Dit kan de hi~rvoor onder le genoemde persoon 
zijn geweest. Hij werd gebracht naar het pand Alexander 
Gogelweg 28, alwaar de passagier snel naar binnen liep 
en CD-324 direct doorreed. Deze passagier had in de linke 
hand enige papieren in de vorm van een opgevouwen tijd
schrift,waarbij enkele losse vellen en misschien een of 
twee brieven. 
Te 16.30 uur kwam CD-324 weer terug in de Jan van Nassau
straat met een heer,in het zwart of met een zeer donker 
costuum gekleed en zwarte hoed op; (Barzerik?).Hij ging 
v~~r Frank naar binnen. 
16.35 uur kwam CD-258 met 2 heren; le gekleed in zwart 
colbert en donkere hoed in de hand. Hij leek veel op de 
persoon die 5 min. tevoren met Frank naar binnen was ge
gaan. 
2e persoon was gekleed in lichte regenjas:, plm.l.78 m.lang 
blootshoofds, _tas onder de arm, donker colbert costuum, 
bruine schoenen. 
Te 16.43 uur ging CD-258 met deze 2e persoon weer weg;(hij 
bleek een bril op te hebben met heel licht montuur, of 
een zgn.pince-nez). Hij werd naar Hotel de Witte Brv.g 
gebracht en ging hier binnen,terwijl CD-258 op de binnen
plaats bleef wachteh. Te 17 uur kwam de chauffeur alleen 
met CD-258 terug in de Jan van Nassaustraat. Hij ging 
even naar binnen,kwam na 2 minuten weer buiten en reed 
alleen met de auto weg. 
Omstreeks hetzelfde tijdstip liepen 3 vrouwen,komende uit 
het pand,links de hoek om, de Wassenaarseweg op. Een 
van hen had een klein kind op de arm. Zij waren kennelijk 
bewoonsters van het pand. 
Te 17.35 uur verlieten 6 a 8 mannen lopende het pand en 
bleven in de omgeving staan. Even later stapten allen op 
lijn 7,richting Laan van Nieuw Oost-Indi~.Zij waren allen 
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van de leeftijd tussen 30 en 40 jaar,het is mogelijk dat 
er een vijftiger bij is geweest . Hoewel naar buiten de 
indruk kon worden gewekt ,dat zij na afloop van de werktijd 
huiswaarts gingen , is later door een relatie het vermoeden 
uitgesproken dat deze personen nog niet eerder aldaar waren 
gezien . Hieruit volgt dus , dat zij reeds v66r 10.35 uur 
in het gebouw moeten zijn geweest . -----
17.40 uur reed CD-258 weer voor,waarna een heer uitstapte 
en naar binnen ging . 
Na 5 minuten kwamen 3 heren naar buiten en werden met 
CD-324 naar Hotel de W~tte B~~ gebracht . Terstond daarop 
reed CD-324 weer terug en ging met de koerier die des 
morgens was gekomen en reeds buiten wachtte ,naa~ het 
station Den Haag HS . 
Hier werd even in de auto gepraat,waarna de koerier door 
de gewone ingang naar binnen ging. Hij wachtte op het per
ran richting Rotterdam en nam plaats in het 5e rijtuig 
van de PD .trein ,2e klasse,2e coupe van achteren. 
Deze trein arriveerde met 25 minuten vertraging aan HS . 
Den Haag en vertrok 18.35 uur. 
De koerier had twee pakketten bij zich met lakzegel en een 
bruine actetas. 
Het grootste pakket, plm.40 x 40 em. verpakt in bruin 
glimmend pakpapier, droeg in met inkt geschreven het adres, 
ongeveer: Ambassade de Joego-Slavice Rue Partes 3 PARIS. 
Het tw~e pakket was in eenzelfde soort papier verpakt en 
had de vorm van een ingepakt cahier,met het adres: 
Ministra in Poslova BEOGRAD. 

/7 
's-Gravenhage,ll Juni 1949. 
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Volgactie 10 Juni 1949 . 

Ret perceel Plein 12 was onder observatie van 8 .55 uur tot 
10.00 uur. Geci.urende deze periode' heeft BRZIC het pand ni et 
ver1aten. 

Het pand ~an van Nassaustraat 114 was onder observatie v~~ 
10 .30 uur tot 13.20 uur . Te 11.35 uur ver1ieten · 3 personen , waar
onder FRANK het huis en verwijderden zich met de CD 324. 
Een van deze was gek1 eed in een 1ichte regenjas. Signa1ement 
kon niet worde~ opgenomen . 

Deze personen keer den te 12. 05 uur t erug en gingen naar bilLnen. 
FRANK b1eef buiten wachten. Te 12.08 uur verscheen een man , 
gek1eed. in grijs co1bertco.stuum. Hij stapte in de CD 324 en '"' 
verdween. 

Te 13.02 v er s cheen een man , naar schatting 37 jaar, 
gek1eed i n bruin colbert-cos tuum , 1engte p1m. 1.80 m. 
Hij droeg in zijn 1inkerhand een opgero1de krant. 
Deze persoon begaf zich te voet naar he t adres Mesdags~r~at 41, 
waar hij he t huis binnen ging. Vermoede1ijk had hij een . s1eu'te1 
van dit perceel,daar hij zonder te wachten naar binnenging. 

---------------
In het percee1 Mesdagstraat 47 is woonachtig of woonachtig 
geweest ZAJACZKOWSKA, r.~aria, geb . te Warschau 6-9-1903, 'secre
taresse kanselarij van de Poo1se Legatie, alhier.(Zie vo1gactie 
10 Juni 1949). 

~· ----------------
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volgactie 10 Juni 1949. 

omstreeks 11.30 uur reed FRAlfK in gezel s chap van 
twee personen met de auto CD 324 weg .Van deze twee per
sonen was er een gekleed in een licht grij s costuum,ter
wij l de andere een witte regenjas droeg.Tegen l2.oo uur 
arriveerde de auto wederom . Dezelfde perso:men verlieten 
de auto . De persoon met de regenjas droeg thans een tas 
bij zich. Na ongeveer 10 minuten verliet hij het perceel 
en begaf zich lopende naar de tramhalte nabij de Java
brug. Op de Hofweg verliet hij de tram en begaf zich naa 
het "Hotel central" aan de Lange Poten.l:rij droeg de tas 
wederom bij zich. Het signa lement van deze persoon luidt: 
Lang plm,l.78 m. Slank figuur .Leeftij d naar schatting 
35 jaa.r.Donkerblond dun haar.Bruine ogen met donkere 
wenkbrauwen .Bril zonder randen.Lage lichtbruine zomer
schoenen met ga.a.tjes.Lichtblauw overhemd met witte stre 
Dorucerbruin,kamgaren,colbertcostuum.Witte Egyptisch l 
nen overja.s • 

Na dat deze persoon zich ongeveer een uur in het 
"Hotel Central 11 had opgehouden,liep hij langza.am winke
lend enige keren de Lange Paten op en neer.Vervolgens 
liep hij langzaa.m tussen de gepa.rkeerde auto 's op het 
Plein heen en weer ,kocht een tijdschrift a.an de Kiosk 
alda.ar en liep da.arna weer door de Lange Paten naar de 
Hofstraat.Ook hier vertoefde hij enige momenten tussen 
geparkeerde auto' Gl waarna hij a.l winkelende de Spuistr 
inliep.In deze straat bezocht hij drie cafeteria's waa 
onder De Brasserie,Turex en vermoedelijk Martin, waarna. 
hij opnieuw het "Hotel Central" binnenliep.Hij liep in 
dit Hote l de trappen op.Om plm.l4.10 uur verliet hij 
Hotel en liep,winkelende,naa r het Plein,hetwelk hij ge
heel rondliep om daarna vi~ de Lange Paten voor de der 
keer in 11 Hotel Central" te verdwijnen. 

Omstreeks 16.10 uur stopte de auto CD 258 voor 
het Hotel.De gesignaleerde persoon sprak een ogenblik 
met de chauffeur en liep vervolgens wederom de Spuistra 
in,alwaa.r hij,na nog een cafetaria bezocht te hebben,al 
wink&.lhend deze straat door de Passage verliet.vervol
gens liep hij rechtstreeks naar de auto CD 258,ging er 
ongeveer 5 minuten inzitten om daarna het "Hotel Cen
tral11 weer in te gaen .Na ongeveer 3 minuten kwam hij in 
geze lschap van een kleiner persoon naar buiten.De klei
nere persoon was gekleed in een danker costuum.Beiden 
namen plaa.ts in de auto CD 258, waarna deze wegreed in 
de richting van de Kneuterdijk. 

32. 
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Volgactie 9 Juni 1 949. 

BRZIC versche en uit het perc eel Plein 12 te 9.15 uur. 
Hij was gekleed als besch r even in rapport 8 Juni, doch zon~er 
jas . Hij liep via de Lange Poten n aar de t ramhalte op de 
Hofweg , wa ar hij te 9.22 uur op lijn 9 stapte (richting Scheveningen), 
en zich dus vermoed.elijk naar zijn kan toor begaf. 

Bij observatie van het perceel Jan van Nassaustraat 114 werd 
opgemerkt, dat het merendeel van de in- en uitgaande pers onen 
per auto CD 324, chauffeur FRANK, vervoe r d werdlm. Tevens 
werd opgemerkt, dat :b"'rank meestal enige ogenblikken voor de 
passagiers naar buiten komt. Hij stapt echter t egelijk met de 
passagier(s) in. Door de h erstelwerkzaamheden aan trambaan en 
weg op de hoek Wassenaarseweg - Jan van Nassaustraat ri j dt de 
CD 324 altijd door de J.v.N.straat af en aan. Eerst bij het 
wegrijden wordt de wagen weer gelteerd. 

Te 10.45 uur verliet een mannelijk persoon,leeftijd ongeveer 
43 jaar,kale kruin,gekleed in lichtbruin sportjasje en donlcer
bruine pantalon het perceel. Hij liep door de Jan van Nassaustraat 
en sloeg linksaf ~e Weissenbruchstraat in,waar hij s poorloos 
verdween. De mogelijkheid is niet uj_tgesloten, dat hij in de 
Weissenbruchstraat, tussen de J .v.N .straat en de Meso.agstraat 
een huis is binnengegaan, waardoor hij zich aan de achtervolging 
heeft onttrokken. · 

Te 11.18 uur v erlieten een man en een vrouw het perceel. 
De man was geltleed in een lichtgrijs sportjasje met iets 
donkerder pantalon,leeftijd ongeveer 32 jaar. De vrouw 
was naar schatting 27 jaat, gekleed in grijze 11 fingertip 11 en 
grijze rok. Deze vrouw onderhield zich enige ogenblikken met 
JOVANOVIC,Todorka, die in de deur van de bedienden-ingang stond. 
Daarna stapte het tweetal met Frank in de wagen,die zich door 
de J.v.Nassaustraat verwijderde. 

Te 11.27 uur arriveerde een meisj.e van plm.20 jaar, gekleed in 
witte blouse en geruite rok aan het perceel 114. Zij gaf iets af 
en wachtte op antwoord. - Aan haar fiets was een rood-vdt-blauw 
vlaggetje bevestigd. Zij werd,bij het wegrijden,door een 
surveil1erende po1itieagent onderhouden over het rijden op het 
trottoir. 

Te 12.05 ver1iet een mru1ne1ijk persoon het perceel en vertrok 
met de CD 324. Signalement niet opgenomen. 

Te 12.27 uur aariveerden twee vrouwe1ijke personen,1eeftijd tussen 
23 en 30 jaar, komende uit de richting Ja~abrug. 
Een vmL deze ver1iet het pand weer te 12.45 uur en 1iep in de 
richting Java~urg. Voor de Nassau Ouwerkerkstraat keerde zij echter 
weer terug op haar schreden en ging opnieuw het percee1 114 binnen. 

Observatie afgebroken te 13.10 uur. 

27. 



Vo1gactie 9 Juni 1949 . 

Verschi11 ende personen 1iepen in en u i t het perc ee1 Jan van 
Nassaustraat 114 . Van de meesten kon i n verband met te grote af
stro1d ge en behoor1ijk signa1ement wor den opgenomen . De auto' s 
CD 324 en CD 258 waren beiden aanwezig . 
Oms t reeks 10 . 00 uur verli e t een klein manlijk persoon het perc eel . 
Lengte on geveer 1 . 70 m. Zwart haar . Ge1e gel aatskleur . Hij 1iep 
de Wassenaarseweg op en begon ha1verwege t e ho1len om de tram op de 
J avabrug te pakken , hetgeen hem ge1u~te . Omst reeks 10 . 45 uur ver1iet 
een man he t perceel e~ 1iep de J an van Nassaustr aat in. Hij s1oeg 
l inksaf de ~ ei ssenbruchs traat i n en was daarn·a spoorl oos v erdwenen , 

' vermoede1i jk een of ande r percee1 binnengelopen . De persoon was 
ongeveer 1.72m.lang . Droeg licht gr i js- br u i n jas j e me t donker der 
bro ek. Leeftij d naar schatting 45 j aar . Donker haar me t kale kruin. 

4t Gedrongen f i guur. 

:~ I _(, 

• 

Omstreeks 12.00 uur verlie t een man van het navolgende signalement 

het perc eel: 
Lengte ongev eer 1.80 m. Droeg donkerbruin colbertcost~um met streep. 
Kamgaren stof. Rode lage schoenen.Blauw overh emd met fijn wit 
streepje. Donkerblauwe das met rood figuurtje.Blootshoofds.Don\ler-
blond haar, achterovergekamd.Slank figuur.Enigszins blozend gezicht. 

Leeftijd naar schatting 30 jaar. 
BedoeJlpersoon liep zeer s~el. Stapte nabij de Javabrug op lijn 

9 en verliet de tram op het Spui. Vervolgens liep hij wederom in 

~eer snel tempo langs de Groote MarltEtraat, de :Prinse Gracht, de 
Brouwers Gracht naar de Zuid-Binnen Singel, alwaar hij in of naast 
Verkade's Bijkantoor, perceel 16, 17 of 18 verdween. Onderweg 
van het Spui naar de Zuid Binnen Singel bleef deze .persoon 'twee ke er 

plotseling staan, deed net alsof hij naar ee~ tram uitkeek en liep 
dan verder. Tijdens het stilstaan ke 'ek hij achterom. Na zich onge
veer 3 minuten in een der genoemde percelen aan de Zuid Binnen Singel 
te hebben opgehouden,liep hij vlug in de richting van het Hooge Zand, 

alwaar hij uit het gezichtsveld verdween. 
Verder verschenen nog twee personen aan de deur van perceel no. 

114,die na iets . te hebben afgegeven aan de portier,wederom verdwenen. 
De eerste omstreeks 11.20 uur, was een fors gebouwae ma.n.Lengte on
geveer 1.83 m. GeY~eed in donkerblau~ colbertcostuum van kamgarenstof 
De tweede was een meisje van omstreeks 20 j aar,gekleed in blouse en 
rok, waarvan de kleuren nie t konden worden opgenomen.Zij was per fiets 

---------------



·• 

Vo1gactie 8 Juni 1949. 

BRZIC verscheen ui t het perceel Jan van Nassaustre.at 
114 om 12.55 uur en voerde geduren de ongeveer 2 minuten 
een gesprek met de chauffeur van CD 324 die reeds de gehele 
morgen bezig geweest was zijn wagen te poetsen. Daarna be
gaf hij zich via de Jan van Nassaustraat,Benoor denhoutse
weg , Prinsessegra cht, Tournooiveld, Lange Houtstraat naar 
het Plein. Hij betrad het perceel No.l2. 
Hij opende te 13.18 uur de deur van dit perceel met een 
Lipssleutel. 
Vo1gens het naamplaatj e op de cleur is in di t pand woonachtig 
A.v.d.VEEN~ vermoedelijk eigenaar van het cafe "Le Perroquet", 
gevestigd Plein 12a. 
Waargenomen werd,dat een dame uit het cafe 11 Le Pe r roquet" 
kwam en de deur van No.l2 met een sleutel opende,zodat er 
vermoedelijk geen verbinding bestaat tussen de percelen 12a 
en 12. 
Te 13.30 uur verliet een mannelijk persoon,naar schatting 
45 jaar, lengte 1.77 m.,gekleed in bruin colbertcostuum 
het pand no.l2 en verdween in de Korte Poten. 
Te 13.38 uur ver1iet een mannelijk persoon, signalernent niet 
opgenomen, het perceel No.l2 en verdween in de Korte Poten. 
BRZIC verliet het perceel .No.l2 te 14.37 uur en liep via 
de K.Vijverberg naar het Tournooive1d, waar hij na enig 
wachten op lijn 9 stapte. Hij ver1iet de tram aan de halte 
Javabrug en begaf zich via de Wassenaarseweg naar zijn bureau 
waar hij te 14.58 uur arriveerde. 
Hij was gekleed in een grijsb1auw gestreept colbertcostuum, 
grijze hoed, lage bruine schoenen en een lichte linnen regen-' 
jas zonder ceintuur. 

-------------------
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Naar aanleiding van bijgaande notitie betreffende de grens 
paasage van K A N D U e dit bericht onmiddellijk doorgegeven 
a an B IX ( 9u . 30 ) . 

Om ca. 12 uur beriehtte B IX dat de betrokkene was opgevangen. 

10/6- 1949. 
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Ata.n HC • 

Opperwachtmr . v . Rijswijk Kon . Marech. deelt mede: 
/ ?· r. 'z 1 De Joegos l. diplomaat KANDUC , I vana , attache tij ~e 

J .s. Tsj e rb o Pl" ~~o'x 'l e Ambassade te Parijs passeerde met 
de D-trein Rossendaal om 8 . 08 uu.r. 8.50 u.u.r is hij 
naar Den Haag afgereisd , ra~1r hi j ca . 10 . 00-10 . 30 u.u.r 
zal aankomen. 
Hij i s in het bezit van een dipl . paspoort , blootshoofds , 
blo nd golvend haar , bleek gezicht , gr i js zomerc~stu.wm , 
ge l e das , bru.ine lage schoenen , bl auwe s okken , licht 
creme over hemd , gr i jze s l ipover , bru.ine xx~xx l ederen 
actetas , vi erkant 9akje in golfcarton verpakt v~n 40x40 em 
en di plomatiek verzegeld . 

10 . 6 . 49 

c 10 
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Volgno. 

_(t26-:~ 
__;;;;;---.:..de.;:._ in~ o rmo. tie, A( 0 fj_ b 7/ J 0 

r__ -=-~::z 

De Joet:£oslo.vi:::>c' e ve_,__ tcc:;cr.Joord i ging i~> niet v~-1 vee l bete':ee 
n i s . :Ioe17el bet c om:nLw~oten z i jn , i o Jun verho•:tdi·J.:_; net o.l le 
a n der e landen z o s l ecLt , ' ·t; 1e ,-re t onsct·ap , he zi j h i er ver
garen Ll echts ter kennis komt van J oego s lavi~. 

2. DE I=IFO~vili.=iT • 

I nfo r man t h ef t hoo_:;s t .v.a.1r schi 'nlijk overal de '70. ·r he i d J;e 
spr oken . ,)a r l~ i j niet als verrader v1n z i jn l and 'Ti l te boek 
s t aan i s h i j i ets t erugho u dend . He t i s mo~elijk , da t h i j l a t e r 
nog wel met and ere ge~evcns t e voors c h i jn z •l komen . 
Hoewel hem nog geen geld i s ,lngeboden zi jn hem reedP enige 
k lei ne fa ciliteiten gegev en . Op dez e ma ni er #ilden we verier 
gAan . De k"nS , dc:Jt- ij met '1•1eren 3"'':lt rer'cen is niet groot. 
· 'el spreek t : ij met 'JUPUY, m· a r die i s ni e 'c E@;e i nteresseer 1 i n 
a llerl e i de t 3ils . 

3· ~:::; lf.i:I~N ·~CTI~' ~· 

l. de Mi ssie i n Rot ~ er Jqm l a t en c o n t r ol eren, ~tirbi j S] eci3l l 
FERIC waa r sch i j nli jk v 1n b et e~ceni s i s . 
Naas t bet v ~ lgen van 7~RIC zijn wij a l b e zig de a n dere n 
pr ecie s te localiseren. 

Met b e hu1p V3n B na g 1n 1rie bet CP:~ conta ct i s met BRZIC 
( lel l i cL t ') eter 1 n met B t e b e,3innen. Dip lom-:~q t) 

J_ ka n e e ·J p oging d0 en BO..!J!JR11JAN t e benaderc n. 

C kan e e n pogin0 ,Joe n om FRA.HK te b enader en (met ·J e h ·~lp 
v ~ n S) . 

C onderzo ekt nad er i8 t 'ie omva'lg i ., V'1 t1 bet goeder e nvervoer. 

De politie in 'l e mijn;::;treek Vl:i lrsctu>Ven 11 oor :nL::::lifKOVIC. 

Met de Fra nse ~ overle~ ]le~e1 over de a ctiviteit v 1n 
Joegoslavi~ te Parijs, specia.-::t l ·.va t betre .L t SJ:/l&JIC . 
(Is geschied RTO 003) 

II' et de ~l16else tl o verleg ;legen inzake F~~hiC. 

"Je Belgen mel den , da t GHR::~J ~ K een s leet te figuq_r is. 

De Zrlitsers melden rat rij v1et.en over BJJIC en RI::s:'IC . 

R,.J)OVIC tr:wrten te v ngen vanwege zijn Zilarte ban1el 
om hem op ~ie manier in onze macht te krijgen . 

De nodige administra tieve m 18 tEegelen (verrerken in PD 

Het komt mij voor , dqt noJ ni e t be3onnen moet orden met I et 
volgen v n ~RZIC , ~ _._J'JI\.N~ en Z ~uc:sR . 

11. 6 . 49 

L.P. 
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Betl,oft: Obse:rvc..:ci o Joe,:_,oslaviscL.e 
1 &.nc~el:-T<.. c.c. ce Ans ,.e:;:Cio.IL. 

Volgno. 

AY- 6-:~ 
i ACD };~/ ).;; 

Op Vrijdae; , 3 Jv..ni 1949 des avoncJ.c te 7 u:o.r 1.c;e:rd J?OfJt 

gevat bij het c,obou1·,- -v-an de Joegoslavischo Hanc1el sree.d , ~·e

l e{:,en a:::n het. einde . van~ o Chu:r ch illlaan (Ho . 223) teAmster

dam . Opvallend was het dat de gehel e l inker zijkant van hot 

gebouw met .rolluiken ~Seblindeerd vras . 

Door de ramen aan de rechte:rzij e v·.n hot gebouvt v1as hot 

moge lijk n2ar bi :rmen t e kijken , doch in C.e v.srtrG~,:~~sn e.c: -'c .r 

c-:.e.se 1 r reon 7isl nir:.r-:. l!.r". -:;r.~ ~-i§n • 

Tot hal:f neg en uur cUe avond ·.rerd po:--t._;svc.. t, ' '", ::.,"Jij 

:;econ<- tc:.tu.:l,( 1. ere: , dct i n C e ·cijc--_ \T.Il ~o'"··c".-L··;-:"cn ni ~:r... :L..C. 

t:.e ·c L,OlJ L\ vcrlr.tcn hf c:f·': , noel. j_ cL:.C L( C £ :t·in j_c· ",;i: r_ n;__ c-

Te hal :f n ogen uur i s de observatio op_;ehc;vcn. 

' E-Gravenhage , 7 Juni 1949 . 

r; . 6. 
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l x "J.Jegosl. Vert . in Ned . " 

l X C 5 
~PAR: ~ ..- . 

~v,; - ~" 

·-. ! 6j; 7 

Aan informant he'b ik de volgende vragen gesteld: de antwoor
den zijn daarachter gepla, tst. 

l. Als BRZIC ZlJn c0nt"16ten gaJt opzoeken in 1\.mF-terd:lm, 
Rotterdam of in de ~ijnstreek , d1et hij dit ~er trein 

· of met de CD a11to ? 

BRZIC maakt 'b i j Zl J"l rei zen na 1r Amf!ter·l~tm, Hot terJam 
en Utrecht meestal gebruik V9n ie trein, l s de 
a1lto toevallig vrij is, rij•Jt bij da1rme1e • 

2. ~ezelf'e vraag gelit voor het m1andelijkse 'bezoek v1n 
Zl1.UC:8H, M~NKJVIC en RL.D~~. [/_(lA.-' $.-u•£ 

De Joegoslaven gebrliken voor het bezoek aan de 
mijnstreek hsmst a l tij i een B'lto . Nu. de treinverbin
-:1ing g11.nsti__;er _,e·'Jor 1en is prefereren zij mogelijker
'Vi j ze de trein. 

Hoe on 1erho 1d t Mevrou.vr BRZIC he J contact met 
in Limburg ? 

1e vr0111 en 

Mevr . BRZIC is alec~ts beel zel~e1 in "e mijnstreek 
6 e.teest . Het contact wordt .Jci rif!;elijk on'err-)l1en . 

4 • . :anneer on<Seveer ·laf het telefo0n..;es:::>rek t1.1ssen VUKS' .. e11 
BRZIC , betreffenJe Je pak~en ielke event1.1eel in zee ge 
moesten Horden . Is er e ,n vermoeJen ¥tat de inho·1 .l v e1n 
deze packen kan zijn ge reest? 

Het gesprek tll8Sen VUKSA en BRZIC ·1erd in de herfst 
1948 gevoerd . _ 
Bron kan bi j benadering nie t vermoeden .rat ie inr o·.1d 
van de pakken vvas . 

7. 6. 49 
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'/ titlh' 
l. O:;J e,.n V.)ri:::;e •1.itl'1tin-.:; VJ.' S . ht J OT\3v!IC en B6uiLJ~~J.i..C 

betro1 rb .Jr en fatsoenlij'-: zL~'1. , ben Lk ter•1_,~e'wmen en l:le0 
;etr cht .en Zlli_vercJ.er (,eeld te kr i j;en v ,.1 e ce1oelj_Y:t.:; 
dezer 1itlt.1ti·1z . ii t a1tnor1 l11ilde a.ls v0l_,t : 

Janneer ik z e _, , Ltt J J 1,~~:1 J TIC en BO:JILJ .u J .C be tro ·ub'l '1r 
en f.lts:>enlij'c zijn b-ett:':el'J. t dit , "lt ik in mijn omgmg 
me~ l en i>emerkt heb , da t z i j ni et comm'l nis ti"'c e: geor ien
t eerl z i jn. 

2. Vervolgens stc- l de ik de vra 6 op ·r7el'ce 1vijze i nformant 1 cr t, 
d~t bovcnge noemJ. e n t e bena.doren ·uar en . 

•' 

I k k'o'1 U ,::!;e en a..:1vi es 5eve n hoe U met 1ez e mens en in 
aanr ~king ku nt kome n e n of Uw pog i ngen om v ~l'J. hen i n
lich tin~e n t e ve~~ri jgen s ucces ZQl le n h ebb en. 

:r er illtJ_s tr a t i e v ·n de moe ilijkheid om i"e t vertron·yen 
V':l.n dez e mens e n te HinL1t-n , moge di enen, da t J JV..\307IC 
;::::uJ:..=:cv7 IC al l arJ.J;er d"in 15 j 1.ar kent. Hoewe l h i j 'J i s t, 
da t STOJ,;,:~o nc te.3en het regime ·ras , h . e f t l ij h em ec r t e r 
no o i t ro ndui t d•1rv en zeg_,en, hoe hij over zi j n C. P ~ 
ring J'lcht. 

Ik acht de ka ns om te ~JO gen met ho 0 ere 'loor mi j &ls be
trouwb ,, ar gek valificeerde mnb cenaren co n t qct t e krijgen 
J n ook z cer __;e r.~nb. · dvies durf ik U met bet oog op de 
da r·1an VO )r U r diel'J.st ve~bonden consequenties niet te 
ge"'v-e.n. ttt~ 

------ -3. U zegt, J'1t ~OT:!:RTf'~~S e'1 FRJ~:~K eventueel te bena 1er :'1 zi_jn. 

4. 

Hoe? Door ,sel1, h11lp, voorspraak? 

s. 
a . 
b. 
c. 
d . 

BOT. RI/Ib.NS noemde ik 
a . omJ8 t ti ~ door zijn ritten veel .reet, 
b. )m:J.at z:_jn antece.1enten en karc:J'_der <=tls Ne r1erl1nder 

voor U gema·;:·celi j 1cer zi jn te 'Jn 1erzne'cen ... "'n he 
vqn een Joeboslaaf. 

l'R,lh is een idealist . Voor ,;eld ·z.l rij nie+; ~e koo}! 
zi~n. Ik adviseer U zi~n vro·1 1 te lRten bena1eren . Dit 
moet i~ bet begin voorzichtig ;ebeQren . Zij spreekt 
:J1its . Lsat b . v . een vro1 r V'1l'J. niet te h ) ;e af'cmmst 
co,Jt c t met ba u. r zoe'cen en ge_,lone vrienJd hal? en be lang
stelliQg voor lel'J..len . _1:::, zij!JE\Fertro nen ·rint zal hij rel 
volgen. Is het niec te enaceneren, d~t een ecbtpa3r 
vriendscha9 zoe1{t, waarb.i.j 1e vro,n1en elkaar het eerst 
leren kennen ? 

vertelt , Jdt de Joegoel1~en ei;enlijk tegel'J. ieJereen zijn . 
Eoe ziet S de 0 e' 1ele ac tie v m :le Joe ·oslaven ? 
raar zijn ze op Qit ? 
In opdr lCI,t v 1 t1 1ie ? 
Aan wie komt bet ~lteindelijk ? 



• 
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Vermoedelijk v1eet ou.i ten · e I usr:,i..,cl e en le J ec,o.>lav iscr 
·e;;eet1 enkele inlicb tln_,endienst ter rerel: o·f ~e tet:;en
stellin0 tL1ssen '1I'l:O en het COl.:I1'lFJ:i:,:It echt <1:m 1el scrijn 
is • ./anneer ik 'oe7eer te vermoelen , Jat de t;egen8telling 
ecr t is , ze.; ik 1'lt nlet met meer .retemlc' n "\'ln el':;:e 
andere niet oij ~et Kremlin inge7ijje sterv~ling . 

Hoe geheimzinnig men in reger i ngskr i ugen te erk gqat 
illustreert het ~eit , dat een miJner relatieP als vrij 
ho:;e .functionnaris in 1:346 bij BZ t e Belgra 1o rer'cte . 
Op een ;e:even moment verscheen er _en- er~oon in zi;n 
vsrkkamer , J i e tern vroeg ~m8rmede 1 i j bezig ms . 

De vr9gensteller wa8 nooit eerder door mijn r elat i e o f 
zi jn collega ' 3 bij enj_g regeri"l.gf"lb!lrear:t ;3ezien en r i_j 
ha1 ~ich aan niemand vo~r_,estelJ . 
)e gevr '16 , e _;af ant 10or 1. )aaro_ verzoc' t '1e vreem 1eling 
hem e s ~·1'cken , he j1.1if t be 'er~ct er Jen , zo Ppoe 'l L"-' mo
gelijk v i a de 3 ngrenzen:e kamer a.n hem t e 1nen toekomen 
Toen de relat i e aan de secret3r i s ~ener a l v a"l. BZ vro eg 
of lr i j aJn ~e vrvE:mdc l inC> 'le s t·l·{:cen ter i nzage moe t 
gev e•1 , rerd di t b e ves tit5J. , met Je bev J e g i ng , ~ ~ ' et de 
n i e11 ·e 1ir ect e 1r v m 'ie B:ti :t enl anr1se dic•1s t was , zon1er 
ev en,Je l z i jn na.3.m te no emen. 
De nieu 1e directe,:tr J:ad r1 et u i t E:rli j e n e maniere n v m 
e en __;ronJ ·rerker. 
Het b eboeft geen betoog , da t het op de z e wi j z e ze lfs 
z.g. "inge iij J en 11 onmo 0 eli j:c i s z ich over 1e bed eli n-,sen 
e n de ac h ter6r onJ va n bet .L ITO-Regime ee n oorde e l t e 
vell en. 
Hetceen wel opvalle~iA , zij Je politieke tes t-cur 8u s sen 
Ha a rbij de deelnemer s zelf moe ten a :1 nto nen, .a t "e 
cominform on.gelij.:e hce.: t in de strijd met J.lito. Als r' et 
6eheel een sch i jnopze t , ~ s ZOLl men op deze wi jze commu.ni 
ten v :.:t n hLm Mekka vervreemden, he tgeen nit een s ~an ip11nt 
VRn discipline de nodi6e gevaren met zict medebrengt. 

Om enigermate ingelicht t e zijn ove r het3:een 1ito 1 1n zij 
onderd Jnen wil prijd~even over de interne toest1nd, ad
viseert 'oron ons kennis te nemen v , n Je offici~le partij
kr int "Borba ' en het politieke bl 1 "Politika". 
Het in Lon len v erschi · nende blaJ " ocAo6o5E 1-b E 11 

of rel "0 slo'oodj enj e" (Liberation") v ~ "l. , e emig::..~ a n tel'l 
g eft blijk v gn een vervre emding met tet v tderls nd en ge
brek a J n 1ete'1.sc ~ ap en inzicht in de hedendaagse politiek 

Hoe de ve ·kelijke of schijnverbo·1din~ t'J.ssen Mosko •1 en 
Belgra1o echter ook is, naar mijn mening zal elke loyale 
~itovolgeling als hij partij mJet kiezel'l t~sren ~ost en 
iest, s teeds . a n J e zijie v , n Oost sta?.n. 

De door mi~ gesignaleerde leien v qn 1e Le ~atie en 1e mis
sies zi jn commLwi s ten in hart en nieren: ilc ' e'o nimmer 
gemerlct, h t zi j tege nover ~ito ieloya '11 zi jn. 
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ad a . De _;ehele ae tie V'3.l1 .Je Joegoslaven zie i'c- mGt •1e 
voorg,~nJe rdst~ieties-als een streven ten voJrlele 
v 'n r e t e i 3 G n la n -1 . · 
Ofseboon niet op feiten gebaseerl , stel i'c m,_J voor , 
dat Je legatieb VJn Jiverse sJtellietlanden in grote 
li~nen voor I~oskou '7erken . Ik vermoe1 eel: ter , -at 1e 
leiJers v~n Je diverse inliebtingenJiensten bij 
~ta lin ni et a lle ka8 r ten op tafel l eggen, a l -'!are ret 
s l eet ts om tun e i gen posi t ie te verster~~ e n. 
Voor le oorl og bad i edere s t aa t i n le legaties z i jn 
mil i t 3i re a ttaeb~s , J i e aan hun eneral e staf i n
liehtin~en verscraft en . Zel fs Nede ·land , hoe betrek
keli j k onbe l angri jk dit l and oak vv-as , -lee d dit. 
Nu TI"O t o t 0 1 zeker e hoo3te t egen ieder s t e l l i ng 
!Senomen heef t , zal z ich t 0 ch 've l de beboef te doen 
gev oelen om zo ~o e d mogelijk ove · de an~ er e n inge
lieh t te z i jn. 

ad b. Zoa l s i k re eds l.J etoogde vermoed i k , dqt bet S•lbver 
s i e ve -7erk t e spli t sen i s i n : 

a d c . 

ad d. 

1. Economi s e he s pionnage 
2. Contrale VJn 1e ge dr agi nge n v ~n de r epresenta nt en 
~. va n de .les ters e l a nden onderlin.s en die V'1 n de 

sat e llie t en . 
3. Controle e n t oez ic h t op e i s e n on erdanen i n bet 

,J.. i t enlanJ . 
4. Cont 1ct zoeke n me t de eomm•1nis ti s c ' e p <1 rtij in 

bni t e nla nr1. . 
Hier11i t 
gevoerrl 
voor de 
is niet 
voorbij 
s lecrt s 

v~lgt d er~ alve, dat ie subvers ieve acties 
worden in eigen opdr:J c 1·, t e n da t de ge,sevens 
ei ~en inlicht~n;endienQ t be s temJ zijn. Pet 
uitgeslote n , da t ie ge;evens , zodra 1e ruzie 
is, aa n Mos kJ Ll gestJJ..•lrd vor len. Ik kan er 
naa r gissen. 

• - 5. .lelke Amerikanen hebben'cll;.'Dn7illen benaJeren ? 

ianneer ik~ziertig erop aanstuur de namen v 3n de .meri
ka nen te ae hterh? len, die bron hebben\., ·_ llen benader e n, 
da n krijg ik ontwijkenle a nt roor1en . Dit punt kon ik nag 
niet afhandelen. ~vemain krijg ik hem ertoe de nam n te 
noemen va n de Engelsen en de Amerikanen, Jie tr '1 chten 
"a _n te pappen 1 met satellietdiplomaten 0.9 reeepties e.d. 

6 . Op een desbetreffende vraag antroordde S . bet volgende: 

Ret ve ·haa l omtrent BRZIC en Hotel des I ndes komt ui t 
bron zelf voort . Hij weet , da t BRZIC zeer goed geinformeerd 
was over kleine deta ils Lli t het leven v _ n PRG~NOVIC in 
genoemd hotel . Bron heeft daar toen zelf uit a f geleid, 1at 
BRZIC Jan wel Je mede1erkin~ va n iemand v 1n het personeel 
moest hebben. Hij heeft soortgel ijice be 1eringen nimmer va n 
anderen gehoJrd . 

5. 6. 49 
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Vo~gno. 

Bespreking J oegosla v isob e vraa,~stuk. ~ U -s -'IJ 

Aan·7ezig_;_ 

1. Mr . EINTHOVEN , 

2. Mr. v. d . L AN , 

3. GERBRA.NDS , 

4. POT. 

Besnroken pQnten: 

1· Jie zijn op de hoogte van jeze affaire ? 

A. BZ (LOVINK, ADRIAANSE , VISSER, DE KANTER) 
B. CVD (oovengenoemde 4 + v.d.NOORDAA en 

LUDOLPH). 
C. PILOT, 

D. DUPUY. 

Di t 'verd besproken naar qanleiding van mo ;eli jke ongeluk
ken. 

£. Te nemen actie. 

Gerorands wil gaarne iets meer weten over ~e mo3elijkhelen 
van oenadering. 

j . Een aantal vragen, die op3esoml zijn in je 
in de vraa~st. van 2~.5.49. 

i · f 0 es-proken 'Torrlt , dA. t vat de handel"missie 
nog niets gedaan zal rorJen , oehalve vooroereiden1 re~k . 

5. Aan v . DIJK za l een verha1l gegeven worien 
om BRZIC te gaan V'Jlsen. 

t. ~ ~ ~ !7r... ~ CUY(.; ~n:Lt; ~::.- 1::- .w r. s ~cl-f.-
J-(.i(.._ ~- ~~tL.!- !t B j?~~/tJ(..;.,~~ cl...~P'v->1.-

J.,... ~~ ~ ~1.:., ~L.-·t. ~ ~'25.5'. ~9 

It 
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Volgende vragen aan S. te stellen. 

1· S. vertel t, dat de Joegoslaven eigenlijk ·t;egen iedereen zijn. 

a. Hoe ziet s. nu de gehele actie van de Joegoslaven ? 
b. Waar zijn ze op uit ? 
c. In opdracht van vlie ? 

d. Aan wie komt het uiteindelijk ? 

~· Wat weet s. van Nederlanders in Joegoslavie ? 
(Hierbij denken we aan b.v. SMIT, Lolle). 

J. s. zegt, dat BOTERMANS en FRANK eventueel te benaderen zijn. 
a. Hoe ? 

(Door geld, hulp, voorspraak ?) 

iL S. zegt door Amerikanen te zijn benaderd. 
Wie waren dat ? 

2· Inderti j d zijn we bezig geweest met Joegoslaven in Duitsland. 
Dit geval moet nog eens nagekeken worden. De namen aan s. 
vragen of ze hem iets zeggen. 

~. Nogmaals vragen hoe hij aan het verhaal van BRZIC en Hotel 
des Indes komt. )Ik sluit het niet ~it, dat hij het heeft 
van SMIT, Lolle) 

l· Op pag. 5 zegt s. over de Handelsmissie in 2otterdam, dat 
BOSILJEVAC "eveneens een fatsoenlijk mens" is • . 
a. wat hebben vdj daaraan ? 
b. Kunnen we met hem we.rken ? 

!!• Op pag. 6 staat: "Betrouwbaar is JAVANOVIC etc. " 
Zijn deze lieden te benaderen ? Zo ja, Hoe ? 

i• Het gehele verhaal komt daar op neer, dat alleen een paar 
chauffeurs mogelijk benaderd kunnen worden. Liever zouden we 
dit met lieden doen, die iets meer weten. Daarnaar vragen. 

24.5.49 
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1 . Opg;ave vcm perooneelsleden v .:m de Lega tie. 
a . Joegoulaven, 
l;) o Nedarlanders . 

2 . Over welke commu.nica~iemiddelen beschlkt de Legatie. 
a . koerier (hoe vaak , welke ru11te; g welke personen) 
t . radio 

3o \ ie zorgt voor de codes e \JI'J.ar worden die be··iJac.rd ? 

4 . ·:elk con·tact onderhotldt J.e Joegoslavische Legatle met 
de RIJ.Gbisohe .\mba::>;:lade ea J.e legaties van de satellietlanden '? 

5. ·ue van e1e Joeooslaven ve"· zorgt dtt co atact en met vde 
Sl)ree:ct hij ? 

6. ··_rel!-ce op ~r[~cc ;;en krijgt de Jo&goslaviscrJe LegR Gie van de 
RLlssen '? 

7 . Is het bekend of de Joegoslavi che Le~~tie zich bezig boudt 
met in1ichtingenwerk . Zo ja, 'ie hu'ld·t zich dL.lrmede oezig , 
V!Otn wie kri.j.gt Pi. j zi j n opc1r"l.C~ ~en en aan "lie brE..ng·t hi j 
ve:cH1a_::, ·.it . 

8 . /elk cotrtiact bes-taa~ er IYJ.8t de N'ederlaw'lers en met wie ? 

9 . Hoe staat llet met de ,_;e ldmidJelen van de Legatie? 
Over welke bank 1open de Jeldzaken ? Eventuele andere bronnen. 

10 . · .'ordt er c•)n cac t onJc:c.l0~1.den me-;; Nede.·rlandse comnnnis ':ien ? 

11. ,/a~ i s er ';e~{:end over Nederl:mders, die in Joegusla .tie <iOnen ? 

1 2 . at ia er ~ekend over andere Josgoalaviache gezantac ha9pen ? 

1 3. · .. ra·h L· er be';: "Ud ·rm 1e Joegos 1avi<; che Geheime Dien.Jt ? 

14. 
15 • 

16 . 

17 . 
18. 
19. 

20 . 

a . or<.;>aniuatie, 
b . -,ertee;envroordiger in Nederl·:nd, 
c . mede·.vcrl~ers . 

Is he t uek~~nu of er 'Nederlanders voor die diens t ·:mr ken ? 

\at is er be~cend over Jc Joe.:;cB1avh:~b0 ;.colonie in Nederl:.1 nd ? 
a . met betrekki nJ tot de mijnutreek , 
b . refue·~' s '.lls Mlchalo.ilLj . 

'.Vat in be'cend over .2e re l:ltr-ieri.ngscomm.:..:;sie !.lil; Joegoslavie~ 
die Hederlnnd bezocht 1-:ebven (conGnct met ii'larusa ). 

· 'ie stut.1.rt nro·_ aganda rna l;eria:il Lli t ? daar komt dat vandaan ? 

Wie zorgt voor het ve:r.streklcen von visa ? 

wa·t is be:;cend over JugosJ.aviscte diplomatieke am'buenaren , 
die mogelijlc nie ·!i ·-,illen tertlgkereu ? Om we1ke .'110tieven wi llen 
zij niet terugkeren. 
Wat ic be'cend over ~1ersoneel van Jugoslavif!che gezant scha)pen 
in andere 1anden en hun activiteit? 

lt~ . 'l- . 49 
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1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9 .. 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15 . 
16. 

\l e:Lk.e ztjn Je 1amen v:m he t oersoneel V'm de Isegatie ? 

.1elke officii.ile ta~~k hceft ier:J.er ~'l. n ben ? 

Zijn er afdelingen, zo ja, ,:rc;lke ·~aak heoben deze offic iee1 
en boe is de hierarcbieke rerkver:clinJ? 
~/ie vervul t volzcas U ee 1 ~eheime taak en waqrui t is U 
dat gebleken ? 

71ie heeft in werkelijkheid de leidin.; in olitiek opzicht 
b:i.j de Legatie ? 
'adrt.ti t is U clTi; gebleken ? 

\lie v1e::cken onder toozicht van deze leider en wat i s de 
hlerarcbieke :~rtverdeling ? 
Is er bu.i ten de LeGfl. !;if) nog iema;1d in Nederl .:1 nd, ' ie met 
e0n geheime ta~~ voJr G-l land belast ie. :a~rQit is U 
di t geblek:en ? 

I8 er een U je~ende chef voor b .v. West Europa voor 
eeheime o:p (lrqchten ? 
Zo ja, y;i e zijn zijn n6': st.e medewe.:·icerfl ? • 

Hoe kunner de gehe ime opdrac.hte n, die door ~)er soneel of 
on(ler 1e i d.:!_ng van de I,egat .Le in Nede-r l n<'i NOrden u i tge-
voerd, worden gedi£ferentiecrd ? · 
( )o1itirk toe~icht o ~Ob3lieper~oneel , op arbeiders en 
emigr:.-.ntc ngroe :?Em, bet verzamelen v·J.n inlich hin_:; e; n, enz .) 
Hoe i s U dtt seo1e_e~ ? 

Heeft U eni_::; i dee l angs 'elke ·-ve£;ea sn met welke middelen 
de normale dj_nloma tteke be..ri b ten .,,or'len lli tge .lisseld ? 

Zi ;n er aparte verbinJingen voor gehe!me opdrucht9n en 
i:J.struc ties of gaan die l:J.ngs de dipl oma tieke tHeg ? 

Welke route volgt de diplJmatieke koerier. Is dtt een 
v ~ste route ? Zo j~, op welke tijden panseert hlj bepaa l de 
plaa to en ·? 

Gebruikt de le0~tie nee andere Jerbindln;en ~m zoa1s 
r .C:io, telei'o-)n of ,;c 70nc te leer ~af ·; 

--ae 0 ebT':tikt codes P '.ltc bew& H' ~ er; ·.-: i_e iJEJ.';G:r: t ze ? 
Wer:~ t hie-· oak onder ._;eBchik t :pers o t!eel '.1.::m medee? 
Zijn er mPerdere rnenscn , die codes gabruiken ? Zo ja, ~ie ? 
Bes taat e:t.• c;erege1J. eont~1ct met ~mster\'lctm en Rotterdam ? 
Zo ja, h e ? 

Idem 1 Rrijs of Bru~se1 . Zo ja, hoe ? 
17. Zijn er ~ij het personee1 v u n de Legatie onder1ing t egen

ste11ingen in poli tid: of ander opzicht ? 

18. v1a t ~Teet U v '1n Je :Ytlarissen, wie bet Ja l t ze .J..i't en vn t 
verdicnt iedcr zo on0 eveer ? 

19 . Zi jn er personee1e Leden, die Pro-Sovjet zijn ? 
20. Zij n er _ersoneel sleden , die anti C. P . en anti Tito zLjn ? 
21. Hoe i s de sociale omgr-mg v m het personeel, hun huwelij 1-s

le l·e n. Muken sorami__;en schu1den of g 111 ze ?.ich e.e:n Jr ,.mk 
'; en ? 
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' ..... MINIST~RE DES AFFAIRES ETRANGERES 

~b.& Pr,t ./JAZ 
No.23454-1848 G,S. 

Le Miiiistere des Affaires Etrangeres :presents 
ses COILpliments a la Legation de Yougoslavj_e 

et a l'honneur de faire savoir ala dite Legation 

ce qui sul't ~ 

I. En v~e · de rendre impossible aux non-autorises l'exercise des 
privileges et immuhites diploma tiques, et d'en garantir la 

jouissance aux membres du Corps Diplomatique accredites aux 
Pays-Bas, le Ministers a porte a la connaissance des auto
rites competentes .que les fonctionnaires diplomatiques et 
consulaires, les representents commeroiaux, accredites aux 

Pays-Bas ou y exerc;ant leurs activites, ainsi que leur per
sonnel, ne pourront faire VE,loir desormais 'les privileges 

l 

II. 

et immunites dont ils . jouissent e.ctuellement, que ~ 1 ils 
sont en possession, outre de leur passeport, d'une carte 
<i'identite nui:nerotee, delivree par le Ministers, a condition : ~ . .. 

que, sur demande au~ P~yseBae ils presenteront la carte 
. - ~~~ 
d'identit~ qu'ils exhiberont les deux documents a 
chaque passage de fronti~r~ 

A cet effet les cartes d'identite suivantes seront delivrees: 
J 

une .carte 8. vignette orange: aux membres du Corps J!iplomati-

' 
·., 

que, ainsi qu'a leurs epouses 
et a leurs enfants, pourvu qu' 
ils aient le mgme foyer et que 

ces derniers n'aient pas eRcore 
atteint l'age de 21 aris; de mE3me 
au President, aux Juges et haux -fonctionnaires de la -Cour Inter-
n~tionale v de Ju~tice, 

Les cartes porteront la lettre 
serie A. 

b • 
. I 

A la Legation tie Yougoslavi e 
114· J ri vin Nassaustra~t 
La HayB 



' \ 

·· "J ~ 
MINISTER:C DES AFFAIRES :f;TR ANGERES 

- 2 -

b. une carte a vignet to verte:aux fonctionnaires consulaires de 

., ·' 

c • . 

),·. 

··, I 

carri~re e t honoraires ne poss~

.q~nt pas l a nationali t e neerl an

deise (consuls-gen~raux, co~sul s, 

v i ce-c onsu l s e t agents consulaires ) 

a ins i qu :·nux r epresentants commer-

ciaux n 1 appartenc:mt pas au Corps 

Diplomatiq~e 9 de ·m~me qu 1 ~ l eurs 

epouses e t 8" l eu:is : enfants' pour

vu qu 1 ils e. i ent J-e - m~me f0yer 

e t · qu~ c ~s - d ~~tti er~ n 1 ai ent pas 

encore e..tt e iht l 1 ag e de 21 ans. 

Ces cart es porteroht l a lettre 
serie B. · 

uno. c.a rt e a· vignette bleue: au pe rsonnel official et non- • 

officiel~Ui ne . poss~de pas l a 

nationalit~ ne erlandaise et qui 

est au servi.ce des; personnes 

,: mentionnees soup e.) et b) 9 Ednsi 

qu 1 e.u . pe r s onnel · subal t erne de la 

Cour Ir~t .erne.ti.o.nale d.e Justic e . 

Ces cartes porteront l a lettre 
· serie C • 

.d. une carte Et vigne tte r ·ouge: au perso:qnel official et non-

IV. 

official des pers onnes mention

ne ss sous 2} et b) et qui poss~de 

la na tionalite neerlande.ise. tt 
Ces ca rtes port eront la lettre 

serie D. 

Les etrangers, porteurs d 1 une des trois especes de cartes 

d 1 identi te nume.rotees comprises dans 1 1 ~numeration ci

dessus sent di sp ens es de se f a ire inscrire au r egistre 

des etrangers et au r egistre de la popule"tion. 

La cart e d 1 identit e sera valable auss i longtemps que le 

titulaire ~xercera aux Pays -Bas les fonctions qu 1 elle 

mentionne. Ellc perd sa validite aussitot que le titulaire 

cesse d 1 exorcer los dites fonctions aux Pays-Bas; 
la cart e 
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la carte, ainsi que celles delivrees eventuellement aux 

epouses et aux enfants mineurs 1 -devront en ce cas etre 
rendues. Les cart es delivrees aux mineurs devront dans 

tous les cas etre rendues lorsqu'ils atteindront l'age 

de 21 ans. 

V. En egard a ce qui precede le Ministere prie 
la Legation 
de lui faire parvenir le plus tot possible 

l. une lis t e de t aillee, des noms e t adresses particulieres 

de toutes les personnes ment ionnees sous II a), b), c) et 

d) 9 actuellement en fonction aux Pays-Bas. Toutes ces 

personnes, ainsi que celles · qui arriveront aux Pays-Bas 

. ·'- afin d'assumer l eurs fonctions, seront tenues - si: elles 

sont de nationalite etrangere - sur production de leur 

passeport en r emettant ' quatre photos, et en indiquant le 

lieu et la date de naissance, leur nationalite, leurs 

fonctions e t leur adresse, de .fair e la demande aupres 

du Ministere d'une nouvelle carte d'identite, dont 
le numero sera ins crit dans le passeport cxhibe. Si 

elles qui ttent definitivement les Pays-Bas ou bien si 

elles ce&sent d' exercer leurs fonctions, elles auront 
a la rendre au Ministere avant l eur depart ou eventuel

l ement au moment ou elles se desistent de leurs fonctions; 

de ce depot il sera fait mention dans l e passeport. 

2. de le rens e igner au plus vite au sujet des arrivees, 

demenagements, departs au demissions des personnes 

mentionnees sous II a), b), c) e t d) . 

VI. Les autorites au Royaume, des Provinces e t des Communes 

ont ete mises au courant des nouvelles prescriptions 
, 'd t qui annulent toutes les prece en es,. 



's-Gravenhage, 27 hlei 1949 . 
no.; 62916 

onde~1erp: ~2ego-Slavische koe , iers . 

G E H E I .f...!. 

Overeenko Ptig miJn te1efonisch verzoek be
treffende bovenvermeld mnder\:-rp dd . 21-5-1949, ver
zoek ik U mij tot n der bericht steeds telefonisch, 
eventueel ook buiten kJntoorv~en, de grenspassage van 
Joego-Slavische koeriers te willen me den, indien de 

.diplomqtieke post v n grotere omvang is dan normaal, 
onder verme1cting van het sigrh1emcnt van betrokkene(n) . 
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Notitie c. 
Joeg o-Sl a vi s c h e zakenmens en. 

Volgne. 

Een rela tie d e e l d e het vol6 ende mede in verba nd met 
het be0oek v a n Joego-Gl avisbhe zake~nsen a a n ons land: 

De zuid-Slavi s che staat vers t r e k t sinds geruime tijd 
s lechts paspoorten aan pe r s on en, die in staatsdienst naa r 
het bu itenla nd reizen. Om voor uitzen ding i n a a nmerking 
te komen meet men sinds be g in 1948 niet alleen lid van de 
communi s ti s che part i j ;;/,i j :n , ma:-J.r 1)oven<1-Len g erek en d ·v~or
d en tot de meest oetrouwbare leden. Bij wijze van uitzon
dering wordt nog e c n enkele keer e en paspoort verstrekt 
voor prive- doeleinden - om vo or e en dergelijke onder
scheiding in a anmerking te korn.en moet men dan blijk gege
ven hebben, e e n betrouwba re volgeling van Tito te zijn. 

Ter bespari ng van deviezen ziet de Jeego-Slavische 
overheid er zeer nauwkeurig op toe, dat ambtenare n, die 
in het buitenland opdra chten uitvoeren, niet langer blij
ven, dan voor de juiRte vervulling van hun t a ak nodi g is. 
Enerzijds he eft die controle plaa ts bij de afdeling van 
het ministerie, dat de man uitzendt, anderzijds is de 
chef de peste van de Legatie in h et land, waa r de be trek
ken ambtenaar verblijft, met het toezichj; bela st. 

In Nederland meet een handels-Joegoslaa f zich dus 
bij aankoms t melden bij de Gezant o:f:' bij de Raa d. In bij
zijn van deze geeft RADOVIC dan instructies. Het is deze 
laatste, die controleert, of de termijn v a n het verblijf 
al dan niet verlengd moet worden. Verlenging wordt per 
brief do or het Ge zantschap bij BZ gevra J. gd. 

Voor verblijf in het buitenland zijn de volgende 
toela gen per dag vastgesteld: 

Hoofuambtenaren f. 33.-- per da g (omgefekend in Ned. 
val uta) 

subalterne ambtenaren f. 26.-- per dag en 
lagere ambtenaren f. 22.-- tot f. 24.-- per dag. 
Deze toelage geldt voor de duur van een maa nd. Bij 

oversch rijding van die te~mijn neemt men aan, dat de 
ambtenaar voldoende is ingeburgerd om zijn uitg~ven effi
-cienter te regelen, zodat de toelagen dan ingekort wor
den. 

Boven deze toela 6 en mogen bijzondere uit0aven - om
trent de noodzakeliJkheid waa rvan u i tdrukkelijke xx toe
stemming van RADOVIC vereist is - apart worden gedeclax
reerd, zoals aangeboden diners en taxi-rttten. Tot een 
goed begrip van het volgende zij vermeld, dat dergel ijke 
uitgaven tot het allernoodzakelijkKste beperkt worden. 

Verlenging kan twee oorzaken hebb en: 
a. de meest voorkomende is, dat de betrokken ambtenaa r 

graag een hoge decla x a tierekening wil maken (zijn sa
laris loopt thuis gewoon door), om het in begerens
waardige goed~ren (en dit is hasst alles, want in Joe
go-Slavi~ is aan alles een schreeuwend gebrEk) te ko
pen. Voor dergelijke oogmerken worden va~k zakenrela
ties gespannen. 

b. de ambtenaar he eft een zakenopdracht a ls dan niet als 
hoofdzaak of cover en daarnaast meet hij geheime op
dra chten ve r vullen. 
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Wil men nagaan of .een zakenbezoeker onder a of b 
valt, dan zou mPn dit via de referentie (mits deze vol
doende betrouwba.::L r is) kunnen te wet en komen • . 

In geval a zal de ambtenaar zich volkomen a an zijn 
handelstaak wijden en t ra.chten besprekingen te trainere 
en uit te rekken. 

In geval b zal hij zeer veel haast betrachten bij 
de afwikkeling van de zaken om zo veel mogelijk tijd 

•over te houden voor zijn hoofdtaak. 
In geval a zal hij sober leven en uitsluitend met · 

treinen rei zen, in geval b mag hij ve elvuldig gebruik 
maken van t axi's e.d. 

Aan de hand van de gegevens van de verblijfstoe
lage is na te gaan, of de ambtenaar al dan niet royale 
verteringen maakt. 

23-5-1949. 

c 5. 



Notitie c. 
Joego-Slavische koeriers • 

• 

• 

Op 21-5-1949 werd door mij telefonisch aan de 
Kon. Mar . verzocht, de grenspassage van Joego-Slavische 
koeriers onmiddellijk te doen melden, onder speciale 
vermelding betreffende de omvang van de diplomatieke 
post. 

N.a.v. het bovenstaande deelde de Kon. Mar . mede, 
dat op 22-5-1949 twee Joego-Slavische koeriers de 
grens in binnenwaart se richting waren gepasserd, echter 
zonder n~menswaardige pest. (Milan RADOVIC en Mirko 
MERMOLJA) • 

23-5-1949. 

c 7. 



Aan C 7 
van B lX. 

• 

Hierbij doe ik U toekomen het gevraagde rapport betref'fende 
herkenning van verschillende bezoekers van de Yoegoslavische 
Legatie alhier. 

Toegezonden bijlagen en foto's gaan hierbij. 

23-5-1949 • 
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Betreft: Heykenning ~ezoekers 

roegoslavische L~gat~~· 
.....----

2 4 ME 1·1949 

/AJJiZ~jji 
Te 18 . 20 uur komt om de hoek van de Wassenaarse Heg een 

dame, die OlTIUi ddellijk verdwijnt i n het portiek van de l ega

tie, we lke portiek zich direct b ij deze hoek bevindt. Daar

door was het ons niet mo~e lij k haar goed op te nemen , mede 

oak omdat z ij i n dez·e port iek me t haar rug naar de straatzijde 

blaef staan. Zeer wc.arschi jnli jk i s deze dame deze lfde als die 

voor omt op de fotot ~op de achterzijde waarvan de naam 

Nevenko Dodin v ermeld staat , en door ons gemerkt is met het 

cijfer IV. 
Ret signalement dat van deze dame opgenomen lwn worden 

l u i dt: Leeftij d pl.m. 30 j aar , l engte pl. m. 1. 68 r.'I., licht 

blond haar , slank postuur, gekl eed i n gr ijze mante l. 

Te 18 . 50 uur arri·veren aan de Yoe gos l avi sche legatie 

t wee heren, die herkend werden t e zijn de personen , wi er 

beeltenis voorkomt op de foto 1 s, waaronder de naam 

1. C.Pavesic. (leeftijd pl . m. 35 j aar) 

2. B. Bosiljevac. 

Te 19.15uur verlaat een manspersoon het legat iegebouw 

en kv·Jam 10 mi nuten l ater weer terug. Signalement: Lee:rt i jd 

pl. m. 32 j aar, lengte 1.72 M., slank postuur , s mal ge zicht, 

spitse neus, donkere ge la~tst int, donkerblond achterover

gekamd haar, droeg ruige bruine overjas (demie). Behoort ver

moedelijk tot het 1egatiepersonee1. (Later ge i clentificeerd 

als Bosko Kajgana.) 
Te 19.35 arriveert een groep van 11 heren bij het 

gebouw , die successievelijk n aar binnen gingen . 
Hierbij ~ bevonden zich verschil1ende personen, d ie i den

tiek z ijn me t de foto xan 1eeftijd van: 

1. Z Feric, geb. 18- 8-191 2 . 
2 . K •. Kezic, · geb . 28-1-1911. 

3. Radovic Ivli1an , geb . 29-1-1913. 

4. Fotox gemerkt X-9122. 
5. WCJ,u.rschijn1ijk i dent i ek me t H. J .Boterman, geb. 30-11-1911. 

6. Ivianspersoon , l eeftijd 35 j ac..cr, lengte ·1. 80 H., 1ichtblond 
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lichtblond gegolfd ha~r, flink postuur, blozend gelaat . 

7 . Jerko Dragicevic, geb . 13-3-1905 . 
8 . I vo 1\~argaretic, rseb . 29-12-1913. 

9 . Viktor Si mec , gob . 11-12-1912 . 

10 . Ante Ruzic, geb. 2-7-1911 . 

11. Onbekend, geen signalement . 

Te 19 . 30 uur nadert uit de richting Benoordenhoutse ne~ 

de auto CD-258 , bestuurd door een heer . I n deze auto, die 

pl.m. 15 Heter voor de le0atie stopte, bevonden zich drie 

dames . De vier personen stapten uit en beeaven zich ~echt

streeks naar de legatie , a l wa'""'r zij binrengingen . 

Deze drie dames \1erden herkend, als te zijn: 

1. I.Tadame Poj,Xl'ie. ( foto op de achterzi jde ::;emerl;:t met I) 

2 . Di dosava Veecelig (foto op de achterzijde gemerkt met 

3 . Radovi c Stanka (foto op de achterzijde gemerl:t Let I II ),. 

De bestuurder vo l deed aan het vo l gende Si[Snal er•ent: 

I 
Leeft i jd pl. m. J3 j ar , l engte pl. m. 1. 74 M., s l ank postuur , 

droeg bril met metalen montuur , lichtgrijze pantal on met 

I di to co l bert, wa .... r i n een brui n werkj e , achterover.:;el:ar,d 

danker b l ond haur , w. arin korte go l fjes . Ki jkt eni gszins 
I / 

scheel. ~ aar s chij :rlli jk i s d i ·t de vaste beutun:cder vaE de 

CD- 258 . 

Aangenomen kan worden dat de man , op wi ens foto de naam 

van Willem Bri nkpan verme l d s t aat gee n deel heeft u itgemaakt 

van de bezoekers . 

I n de l egatie was tevens ao.m1ezig de Gezantschapsr~ ad , 

d i e omstreeks 17 . 30 uur arr i veerde met de CD-32 4 , VT armede 
h i j even tevoren een korte r i t had gemc.akt . De bes t uurder 

deze auto \7as Vikt or Frank . 

6 . 

1 6 . 

1 5 . 
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Notitie C '.Volgne. 

voor PA/OD "Joego-Sl avisch e vert . i.!L_Ned." /~ ., -_ '4z. 
ZELM~ 
-

Vra ag = V. 
Antwoord = A. 

I. .. OEHIER. 

ACO/b~~ 
Ter aa nvulling va n het verslag dd. 22-4-1949 , 

z ijn aan de i nformant de onde : staa nde vragen ges teld; 
zijn antwoorden zijn er a chter ge plaa tst. 

V. Hoe loopt de ho ofdroute v:1n de Zu i d- Slavis che 

A. De koeri er9p0st, ·, die vaak door een, S:O@S door twee pe 
s onen per trcin vervoerd wordt, re i s t 2 x per maand 
va n Bel gra do over TrH~st , Milaa n en Bern naa r Pari j s 
v.v. 

V. Kunt U een ouw chrijving geven van de ve1·pakking voor 
den Ha ."1.g en wie de zege l s verbreekt en de inhoud con
troleert en in ontva n6 s t neemt? 

A. De post i s in een zak v erpakt, die ve rzegeld is. Wan
neer z ich bij dez e post geheime stukken bevinden, wor
den deze nog eens apart verzegeld. 
Toen STOJAKOVIC , die door de partij niet werd vertro 
a l s zaakgelast i gde fungeerde, werd de bu i tcns te zak 
door de kocrier ge opend , in bijzijn van s. en KAJGANA . 
De norma le correspondentie werd dan aa n s . gegeven en 
K.AJGANA eigende zich met BRZIC de gehe ime stukken toe. 
Wanneer de koeriersbagage omva ngrijk is, beva t ze pro
paganda -ma t eriaal, zoals kr anten, boeken en versl agen, 
va n . politieke redevoeringen, die BRZI~ a a n de C.P.N. 
geeft. 

II. CONTACT i'· bT V. Zoals ik reeds zeide, is er momenteel, voor z over mlJ 
bekend, geen officieel conta ct tussen de Russen en de 
Joego-Slaven, doch vroeger was BRZ IC zeer bevriend me t 
de Tass-conespondent George AFRIN. Hun vrie ndschap 

DE HUSSEN . 

en denkeliJk een groat deel van hu.U. samenwerking was 
zo innig, dat zi j met hun gezinnen aan het ~~ elf de a 
dres aan de R~groklaan biJ Govers Woonden. Overdag 
telefoneerden zi j met elkaar, vaak in het Engels of 
Frans. Hun gesprekken liepen vaak over- zuiver prive
aangelegenheden. 

Op 12 October 1948 arriveerden BRZIC en zijn echt 
gemote 's avonds in nogi~ opgewonden toestand in het 
Joego-Sl avis che Gezant s chap. Uit een gesprek tussen 
BHZIC en KAJGANA , dat door een personeelslid afgeluis~ 
terd werd, wer d geconclu 'eerd, dat eerstvermelde one 
i gheid ha d gekregen met AFRIN. BRZIC en zijn vrouw he 
:Qen vanaf die dag enige ti jd in het Geznnh;chapsgebouw 
gewoond. Er moest toen een kamer ontruimd worden op de 
eerste v erdieping, waarin veldbedden geplaatst werden. 
Pa s in Maart 1949 betrok het gez in weer een waning in 
de stad. 

Het is mij ni c t bekend, of de strubbelingen van 
politieke of van prive-aard waren. 

III OliJDEHLI NGE 
VEl HOU]JUJG. 
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GEHEIM 
III. ONDERLINGE V. Eni~e ti j d gel eden is er oneni gh ei d gewee s t t us s en 

MI LENKOVI C en J!'RANK. De laa t s te kreeg een u i tbrander, 
omda t h ij in zijn chauff eursfunctie tekort ges choten 
was . FHANK he t. ft i'IIILENKOVIC to en een z eer brutaal ant
woor d gegev en. Hij verweet M., J a G dez e i n de oorl og 
n i ets gedaan ha d en pas in ~944 tot de parti sanen en 
de C.P. was toegetreden. F. zeide, door de oorJ;og voor 
70 % invalide geworden te z ijn en s i nds 1942 bij h et 
~ito-leger gevocht en te h ebben. In die tijd was hij al 
lid va n de C.P. 

VbHHOUJ)_I LG. 

IV. MIJNSTREEK
CONTACT. 

Zea ls ik re eds zei, is FRANK erg te leurges teld en 
daartoe he cft k±~ zijn vrouw niet ~ 'l einig bijgedra gen. 
Zij h eeft van KAJGANA al meni ge t erechtwi Jz ing geha d 
om h~ar anti-communis tis ch e ui t l~tingen. 

Ter a anvulling va n h e t geen ik over de Mijns treek z eide, 
dien ik te ve n nelden, da t de vrouw va n BHZ IC zich in 
h e t begin va n h e t jaa r als ca ndida te van de C.P.-part i j 
heeft opgegeven. In haar positie in h et buitenland, z 
z e h e t lidmacits cha p moeten verdienen ME± door zich met 
politiek gewroet bezig te houden. Zij onderhoudt dan 

b .v. ook veel cont act met de Joego-Sla vi s chB mijnwerkers
vrouwen in Limburg. 

Sinds 1 Maa rt j.l. heeft de Ge za nt de dochter va n 
een mijnwe r-ker uit Limburg in dl.ienst. He t is de docht 
va n een Sloween met een Duits e moeder. Ze heeft vanaf 
1-3-1949 i m. het Kurhaus gewoond, voor z e als gouver
nante aan de Alexander Gogelv reg ha .J.r . i ntrek nam. 

v. NLDERLANDERS 
I N DIENS T BIJ 
DE J.SL. 

Tot de koms t va n de nieuwe Gezant was de H.B.S.-leraar 
WAGEMANS belast met bet v ertalen van politieke stuk
ken uit Ne derlandse da gbla den in het Frans. Hij was 
aangetrokken door Si'OJ AKOVIC, omd~ t hi j bekwaam en po
litiek betrouwbaar wa s (R.K.) 

De nieuwe Gezant h eeft hem spoedig ontheven van 
die t a ak. Het verdient aanbe veling , na t e gaan, wie 
dit nu doet. 

Uiteraard kan BRZIC Nederla nds lezen • 

VI. LEVERANCIERS. 

VII I . PARTIJ
POLITIEK. 

v. Wie is leverancier van levensmiddelen, welke wasserij 
gebruikt men en in welke ga r a ge st a lt en repa reeRt men 
de auto? Om welke redenen koos men deze adress en? 

A. Er be s t aan geen va s t e lever anciers voor legensmiddelen 
en ieder gezin beeft zijn eigen was s erij gevonden. 

De auto CD 324 is in onderhoud en sta lling in d~ 
garage "Centraal" ondergebra cht. De stalling bedraag t 
f. 30.- pe r maand. Ik wee t niet, of men met het p erso~ 
neel van de z e gara ge politiek contact beeft. 

De auto va n Amst erdam is ges t a ld in de prive-wo
nil: g va n het Hoofd v,m de Ha ndelsmissie a ldaar. 

Sinds t wee jaar is bet personeel va n de Leg~tie van 
drie pe_sonen uitgegroeid tot me ~ r da n t wintig. 
Di t is gedeel t±elijk veroorzaakt door :t3HZ IC. Vo~gens 
de partij-wetten kunnen t Fintig .t:J er so:mm zicb ver£;ro.i
gen tot een ~artij-syndicaat me t een voorz1tter, a1e 

e en vrij 
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een vri j zelf ~ tandi ge iJOli t iek mag voeren •• y;66r t wee 
j a dr wa s he t pe ~ s one e l in purtij-opz i cht gehe el af
hankeli jk va n Bel gr a de. BIZ IC heef t ,nu hi~ de bezet
t ing o; de ver e i s te s ter lcte br a cht ( ue vrouvven en 
k i nder en med egerekend) en voorz itte r va n h £t sy ndi
caat werd , een gr ot ere ma t e va n vrijheid va n handelen. 

Samen me t (AJGAr A bepaalt h i j nu, h oe va~J. k en o
v er welke onderwe~ p en l ez i ngen gehouden zul l en worden 
d e s oci a le omgang van he t pe1 s oneel en wie a lleen mag 
wi onen en zel f standi g ( a lle en) be spreki ngen mag voeren 
wie bes ch i kki ng he eft av e:!.' telefoon, enz . ' 

Merkwa_r di g i s b .v. ~ da t bepaalde voorre ch ten, 
z ea ls verlof en dec l a ratJ.ietoel a gen, geen v er ba nd hou
de n met de poli tieke, doch me t de llEJ.r i- j_j-fUJI!lcti e . 

81'0J.AKOVIC ha d b. v. 20 dagen verlof r er j a ;:; .. r, 
t er wijl FRANK , weliswaa r a ls chauff eur, maa r een 
vrij h oge partij-functi unaris, 30 da gen ha d. 

v. Wie v erstrekt visa en wie assisteert? 

A. BRZIC i s verantw o ord~i Jk voor de verleende vi sa , 
bi j a lleen K..A. J GANA a s :s i s t e e r t. Verder ma.g niemand 
r i.ch me e bemoeien . 

Enekele maanden gel eden kwam uit Belgr a de opd.r a cht. 
da t oTOJAKOVIC de bedienden mo est les geven in a dmi 
nistra tief werk. Zijn leerlingen waren FRANK en de 
portier JOVANOVIC. Het is bij een pagi ng tot lesgeven 
6ebl even, omda t de leKraa r enerzijds geen zin had en 
~nderzij ds de leerlingen te weinig ontwikkeld waren. 

Dit b evel vloeit voort uit de comrnunis tiLche t 
orie, da t i eder d e gehele da g moe t werk en (niet cha 
feren of deuren openen, dan ma: .. r schri j ven) en dat 
een ieder de kane moet krij gen om zo nodig Ge za nt te 
worden • 

• XI. ORG.A.NI SATIE V • 
J ·. SL. GEHEI HE 
DI :E.NSTbN . 

wat is bekc nd omtrent de organisatie der J~o-Slavisc 
geheime diens ten? 

I 

XII. REFUGES. 

A. Niets. 

~# 
v. wat is bekend omtrent refug~s, zeals MIJ~J4LOWITS J? 

A. Zea ls be cend, bevindt zich i n Landen een emigranten
XE~RXiNg verenig ing, die t egen de Joggo-Slavische C.P. 
a ctie voert. 

Uit het dagbla d "de Vrijheid" , dat mij pa s re
cent voor h et eerst onder de ogen kwam, bl e ek mij, 

dat men in die kringen over- de tegenwoordige toes t a nd 
van hun v.J.derla nd zeer slecht geinformeerd is. 
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Ik heb wel eens h oren flui s t erEn, da t me n onder lei
d i ng va n de Joego-Sl avische k oning me t Engelse s teun 
n aar Jo ego-Slavi~ agent en stcturt, die regelma tig l ane;s 
gehe i me 'dE: . ~Ol r:-1gporteren , maar deze gegcvens worden 
nat uurli j rc nie t openba ,< r gem.aakt. Overigens weet ik 
niets p os±~ie fs va n h e t be s t aan dezer organisatie. 

Bui ten de Mijnstre1k is h e t aant a l Zuid-Slavi~rs 
in Nederland z o kle i n , dat de refug~s buiten Londen 
met n i ema nd contac t hebben . 

/MTKFATLIDXI~H is bevriend me t z i jn l andgenoot 
Sava GHONJIC; 21e wonen s i nd s 4 j a_r in Ne derla nd. 
Het z i Jn gewezen off ici eren van zeer goede hui ze en 
positief ant i-communisti s ch. Ze tred en n i e t o p de v oo 
g rond . 

Ik heb eens gehoord , dat de Lega tie van Zuid-Slavi~ 
te Londen de emigrantenorgani satie a l daa r gepenetre erd 
h a d. Deta ils ken i k ni e t. 

XIII . If8RDERLANDBRS 
I N ZUID- V. Wat is U bekend omtrent Ne derla nders, die in Joego-
S~~V IE . Slavi~ wonen~ 

A. Niets. 

XIV. LEGAT I E BE- V. Wat is U bekend omtren t d e bezetting van diplomatieke 
ZETT I NG I N p os ten in West-Europa of d e U.S.A? 
ANDEl'E LAI11 DEN. 

A. Ni e ts. Zoals i k re eds z ei~ he eft men de oude beroeps-

XV. C OCKTAIL-PAR~ 

diploma ten vervangen ~o or jongere partijTmensen, die 
nooit bij net C.D. geweest zijn. 

v. Zijn er bepaalde opmerkingen te maken over het socia
le leven v a n C.D.-leden in den Haag? 

e"t 
A. Bij Russen en s a tellieten moet men.,weinig wa :Lrde he 

ten , waar en met wie zij op officiele partijen spre
ken. Sommige Rus s en en s a tellieten zullen xxE~ mis
schien speuren naar chantage-mog elijkheden. 

Deze bijeenkoms ten s chuwen ze echter, deels uit 
a n gs t, dat een Westerlin g te l a ng met hen in e en hoek 
je praa t, waarvoor ze zich l a t e r moeten veRan t woor den 
deels omdat z e zich a ls proleten in een salon niet op 
hun gemak voe l en en een dergelijke omgeving zich niet 
laa t vereniggn met het g ewe n s te partij-klimaat. 

Het is mi j bij dergelijke bijeenkoms ten vaak opg 
v a llen, da t de ~xR± Amerikanen en de Engelsen aer~
~i/e parties gebruiken om ij z eren-g ordijn-mensen op 
hun mogelijke a nti-C.P.-instelling te te s ten. De AmE~ 
rikan en gaan hierbij, nad r ik hoorde veel grover en 
onhandiger te werk, dan de Engelsen, die o p l angere 
termijn werken. 

Voor zover ik me t Russinnen i n conta ct kwam, 
kreeg i k de indrllk, dat h e t gcen naar parties gesleept 
werd, bij z ond e r ontonwi kkeld was. Ik g eloof n iet, da t 
hetgER» merendeel van de Russische diploma ten-vrou
wen tot veel b iJzonders (ook a dmiris tra tief) in staa t 



• 

• 

XVI . SClffiiJFWIJ ZE 
NAi:IEN . 

XVII. BEZETTI NG 
MI SSIE TE 
R ' DAM • 

-5-

is. Ze zitten s t eeds a ls verschrikte vogel~ jes in een 
hoekje bij e l ka,;. r t e k2.i t t en. Ze sproken haa st ge en 
vre omde t a len, altha ns wenden z e dit voor. 

Het J0eg o-Sl avi s che alfa bet vertoont veel over
e enkomst met het Russiche. Het bestaat uit dert i g 
l ettertekens . 

De na;nen van J· oe go-Sl ~wen werden dan ook vroe
ger phonetisch geschreven. Men ge Lft er echter de 
laatste tijd de voorkeur aan om de phonetiek t ot een 
ge l i jk a ant a l l etters te beperken a ls in de oors pron
kel i jke schrijfwi jze. 

MICHALOVITS J is phoneti5ch geschreven , vere en
voudigd zou het MICHALOVIC zijn, de .c wordt op he t 
einde a ls tsj uitg esproken. 

v. Kunt U op de personeelslij s t va n R 1 dam en de foto•s, 
di e ik U tbon, enige t oelichting geven? 

A. Op Uw lij s t ontbreekt de anbtenaar, vermoedelijk ge
naamd WEI SS . Het i s e Ln Joods t ype van 35 j a ar, e en 
vas te medewer ker va n de staf. 

De persoon , onder wiens foto de naam z. FERIC 
st.1a t, is no oit op de Legat ie ge vees t; hij heef t zich 
evenmin aan he t pers oneel vo or gesteld. Het is e en 
felle parti j .nan, die door BRZIC bi j k cursus-bespre
kingen me t onde~scheiaing behandeld wordt. Hij geeft 
niet de i ndruk a cademi s che gevormd te zijn. He t v er
baasd mij dan ook, da t hij zich uitgeeft voor inge
nieur. 

I. IVIARGARETIC is inde t da ... d scheepskapi tein ge""' e. J 

weest; om den brode loopt hij me t de C. P . mee. Zijn 
gez in woont in Joego-Slavi~. 

B. BOS IL~EVAC maakt de indruk eveneens een f a t
soenlijk mens te zijn. 

Het gez in va n FI NETT I verblijft in het vader
l a nd; ik denk, d:,t hij uit vrees voor re presa illes 
moeilijk te benaderen is • 

Omtrent de and eren heb ik geen mening . 
De aandu.idi ng va n de geboorteplaats en van de 

Missie-leden is onvolledig. In Jo ego-Slavi~ zi j n 
b.v. drie pla t s en, die Vrboska het$n; een in Kroa
ti~; een in D~mati~ en een in Servi~. Volledigheids 
halve zou dus het di str ic t erbij vermeld moet en wor
den. Dit is belangrijk, omdat ik uit de ~laat sen zou 
kunne n afleiden, of de oncer lL.ge verhouding van he t 
per s one el beinvloed wordt d o ~r het l and, waaruit zij 
afkorns tig z ijn. Serven kunnen over hE.t a lgerneen met 
bewoner s van ano ere s treken moeilijk opsch i eten. He t 
fit o-communi sme z ~l no oit i n s t a a t zijn, deze tegen
stellingen op te hcffen. 

XV I I I. PERSONKLL . v. Kunt U mij toelichting geven op de foto•s v hn he t 
pe.Ls oneel uit den Ia.J.g en Amstc_rdam? 

' 

BRZIC heette voor de oor log SCHNELLER; hij is een 
Jood uit Dalmati~; wilt U de subversieve acties van 
de Joego-Sl avis che Legat ie beteuge len, dan meet U 
tra chten t egen BHZ: IC bewi j zen te verzarnelen 

~ 
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da t hij zich me t polit iek g ewMroe t bez ighoudt. 
Als Uw re s eri ng h em v erv;i '-' dert, mi s t de Le gutie de man, 
die h e t bes t e Nederla nds s pre ckt en de &ee s te illegale 
cont a, c ten o nclc. r.tl O ~Ld t. Met en i g gedul d zul t U er z eke r 
in ;:, l ::J.gen, dergel i jke bewi j :6 en te verkrijc,en . Als ui t
ga ngs punt van zi-jn a c tiviteit kunt U cont r oleren, 
neer er per K. L. M. pos t komt u i t Belgr a de. Kart da~rop 
vertrekt hi j na~r de MiJns tre <: k en na a r zi. j n Waa r h eid
-vr iend en in A1 d <.1m en R ' dam . De a ank oms t van een gr ate 
koe r i ers za k in den Ha", di e door de gr enspos ten ge s i g 
na le er d kan worden, i s eveneens een vo orteken van z ij n 
a ctiviteit. In de ze pos t (wanneer de koerier gr a t er is 
da n normaa l), bevindt ~i ch eveneens soms hc t di ploma
ti eke bull etin va n de Lega ti e i n Parijs. Het bevlt, z 
a ls elk di pl oma tiek bulle t in v e1.·talingen en ui t treJcsels 
u i t llela ngrijke da gbla den, Zodra een dergeli j k bull eti 
aank omt, zo ek t BRZ IC conta ct met zijn communistische 
vrienden. 

RADOVIC, die eveneens een ongewens te activiteit 
ont wikkel t, is corr·u pt en doet aan zwarte handel. Wan
n eer U erin s l aagt, dit aa n te tonen, zou hij eveneens 
IOE:Xll!~ persona non gr a t a kunnen worden. 

MI LE KOVIC i s de parti j ;nan va.n de t oekomst; zodra 
hij Nederlands beh e t r s t, waa rvoor hij z ich veel moeite 
g e t ft. Ik besch ouw h em als e en van e meest i ntellige 
t e f unctionariss en; hij i s niet l a ng geleden benoemd 
t ot politiek pa rtij-commissa ris. . 

Betrouw baar is JOVANOVIC en ech tgenote, mevr. PO
POVIC en hac:1. r rnan; evenais!VUCETIC, w ie~ broer lirnM:x 
i n d e strijd tegen he t communisme g edood werd. Zij is 
g edwongen lid vall de C.P; ha.;: r :nan bevindt z ich in Bel 
gra do. 

Van JU11i tot September 19~7 is een Log e partij
funct l 'maris ui t Belgr a de in l~e derland gewees t, om 
BRZIC · instructies te geven me. t be trekking tot de h:ie r 
j:;e voeren acties en ll!XE om de terugkeer va r. de kolonie 
uit de Mijnstreek h ier te stimulerln. Hoewel deze half 
intellectueel ambtenaar van het Ministerie van Arbeid 
en Propa ga nda is, heeft Nederland hem als diplomaa t 
gea ccepteerd. Hij ha d een ~i plomatiek paspoort ten na
me va n Ivo lVIATEJAK. Dit is zeer vermeedeli Jk een valse 
naam. Ik signa leer hem als een ondergronds wroeter 
met een grate ervaring,in de Spaanse burgeroorlog .opge 
daan. 

XIX. GELDZAKEN. V. Over welke bank en lopen de geldza l(en; eventuele ande
r e bronnen? 

A. Voor zover mij bek end, loopt het l egale geldverkeer 
v · n de Lega t ie ove~ de Nederla nds e Bank te A'dam en 
het filiaa l in den. Haag , a lthans de ba nk is gelegen 
na bij het Noordeind e tegenover het Koninkli Jke Paleis. 
Ik we-e t ni et, of KPJ GANA nog a nder·e instellingen ge
bruikt. Hij wens t geen tra nsa cties over de pos tgiro. 
Beta l i gen geschieden in ho ofdsaak va n hand tot ha nd. 

vt 

12-5-1949. 

GE:'Ei 
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AANVUJ_,LING . 

Op 13-5-1949 t~ onde ik a _n informant de in ons bezit 
z ijnde foto's va n h <:- t Russrche personee1. Vo1gens bron 
ontbreken da,-rbij twee personen, t.w. een Rus s i n van 
midde1ba re 1eeftijd, die in de keuken van VALKO~ werkt 
en gnst en aan t a fe1 bedient. Zij obs erveert a11e gas
ten en doet tij dens he t diner moeite om gesprekken af
te 1uril.s teren. Ha~ veertienja rige dochter is erg be
vriend met het dochtertje va n de f .:1mi1ie VALKOV. 
Voorts ontbreekt de foto van de portier. Dit is een 
jongeman van oms tre eks 27 jaar, blond, mager, sympa
thiek~ s ch~ander uiter1ijk, a1ank postuur. 

13-5-1949 • 

c 5 • 
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Aan: Hoofd C. 
Van: KA-R. A. 

ON:UEn:W.J:!,RP: STOJAKOVIC, Streten . 

25-4-49 

Men verzoekt ons de resul t a t en te wi llen mede 
delen van onze ondervraging van Streten S t oja
kovi c . 

Men s t elt ons voor hem de vol gende vragen t e 
wi llen ~tellen, indien dit tenmi nste ni e t needs 
i s gesch i ed: 

Volgne. 

1 • Of hij wee t , wie verantwoordel i jk i s voor 
de i n te l ligence op de Yougo-Slavi sche Lega
t ie. 

2 . Zo j a, of hij background byzonderheden wil 
verschaffen omt r en t deze persoon (personen). 

3. Of er enig , hetzi j openli jk , hetzij clan
destien contact be staat t ussen de Yougo
Slavische Legatie en 
(i) andere sa telliet gezan tschappen, 
(ii) de Russis che Ambas sade, 
(iii) plaa t se l i jke communi sten. 

4. Byz onderheden betreffende alle Russ~he of 
Satelliet persoonl ijk.heden, die hem bekend 
zijn, in het byzonder omtrent hen, van wie 
hij het waarschijnlijk acht, dat ze ~ in
telligence ~uncties uitoefenen. 

5. Het soort berich t geving door de Yougo-Slavi
sche Legatie afgedragen aan Zagreb. 

6. Verbindingsmethode - koerier of draadloze. 

7. Bezoldiging van het Legatiepersoneel. 

8. Gezindheid- d.w.z., wie er op de Le gatie 
pro het Yougo-Slavische Re gime is en wie 
anti. 

9. Wat hij weet omtrent de Cominform. 



Notitie c. 
voor 11 Joego- Slavische vert. in Ned. 11 Volgno. 

• 

• 

vraag = v. 
ant woord = A. 

I. LEGAT I E EN 
MI SS I ES . 
1. 

2 • 

,Lexperts 

II. SUBVERSIEVE 
ACTIV~EIT. 
4. 

GE: !ElM ACO /iboou; 
Aan een: ~ informant zi jn de onderstaaha:ev r agen ge

steld; zijn antwoorden zijn er achter geplaa tst. 

v. Door wel ke offici~le diensten is de Joegoalavische Re
publiek in Nederla nd vertegenwoordigd ? 

A. Door de Joegoslavische Legat ie te Den Haag en de Han
delsmissie te Amsterdam. De l aatst e wordt geleid door 
representanten van het Mi nisterie van Buiteniandse 
Handel te Belgrade, die bij de Lega tie gedetacheerd 
zijn. Derhalve staat de Handelsmissie onder leiding van 
de Gezant hier te lande. 

V. Zijn er ook semi-offici~le diensten en wat is hun of
fici~le taak? 

A. Ja, de Joegoslavische Scheepvaartmissie te Rotterdam. 
De drie l eiders van deze mis s ie zijn representanten 
van het Joegoslavis che Ministerie van Marine. Offici
eel vallen ze niet onder het Gezantschap. In werkelijk
heid is het pe~sone el van deze Missie echter ook bij 
het Gezantschap gedetacheeTd. 

De voor Nederland geheime detachering is het ge
volg van de angst van de Jeegoslavische regering, dat 
haar vertegenwoordigers in het buitenland zonder direct 
politiek toezicht zouden zijn. 

Het is de offici~le taak van de Scheepvaartmissie 
om enerz ij ds toezicht uit te oefenen op de bouw van 
schepen ten behoeve van haar r~gering. Anderzijds heb
ben de leden van de Missie de opdracht, zich de grote 
ervaring van de Nederlandse scheepsbouw/eigen te maken. 

v. Uit welke afdelingen bestaat het Gezantschap en wie 
heeft daarvan de leiding? 

A. Het Gezantschap heeft twee afdelingen, de politieke en 
de consulaire. De 2e Gezantschapsraad, Do·br,osaw 
MILENKOVIC is hoofd van de politieke afdeling, terwijl 
Ratko BRZIC, de le secretaris, de leiding heeft va n de 
consulaire afdeling. 

Hoewel dit geen offici~le afdeling is, heeft de 
archivaris, Bosko KAJGANA, de beschikking over de kas, 
de code en de leiding over het archief. 

v. Is het U bekend, of de Joegoslavische Legatie zich be
zighoudt met politieke activiteit en het vergaren van 
inlichtingen; zo ja, wie is daarmede belast, van wie 
krijgt hij opdrachten en aan wie brengt hij verslag 
uit? 

A. Het subversieve werk, 
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Legatie zich bezi g h oudt, kan i n drie soort en worden 
verdeel d , en wel: 

ad A. 
a. Geheime 

Politie. 

b. cursus. 

c. C.P.-be
sprekingen. 

d. Bespieden 
andere 
Legaties. 

ad B. 
a. Propagan
da en con
tact C.P.N. 

A. het wer k va n de geheime pol itieke politie; 
B. propaganda en cont act met de C.P. N. en 
c. spionnage-activiteit. 

Toen PRODANOVIC nog Ge zant was, had KA JGANA in werke
lijkheid de l eidi ng over het gehele pe r soneel van de 
Legatie en de Missies. 

KAJGANA is de vertegenwoordiger van de geheime 
politieke politie van Joego-Slavi~. Hij is verantwoor
delijk voor de security van de Lega tie en de beide 
Missies, waaronder tevens is begrepen, het toezicht op 
de gedragingen va n het personeel, waa ronder PRODANO
VIC werd medegerekend. 

Het is aan dit personeel verboden om, anders dan 
wet ~oestemming van KAJGANA , in contact te treden met 
buitenstaand~rs. Op het persone el wordt de nodige druk 
uitgeoefend, om zoveel mogelijk bij elkaa r te wonen 
het Lega tie pand en de Miss iekantoren • 

De mensen worden dagel ijks - ook des Zondags -
omstr eeks 10 uur aan het werk gehouden, om hun maar 
zo ~einig mogeli jk gelegenheid te geven voor eigen be
zigheden. 

Onder leiding van KAJGANA worden regelmatig verplichte 
dt.scussie-bi Jeenkoms ten gehouden. Hiervoor worden mee 
al couranten-artikelen als onderwe r p genomen. Wil men 
niet in ongana de vallen, dan moet men tijdens zo•n be
spreking een "logisch" opgebouwd betoog houden, waar
uit bli jkt, waarom de Wes telijke demo~ratische re 
gen er in het onder havige geval volkomen naast zijn en 
waarom ook het Cominfor~e plank volkomen mis slaat en 
uit welken hoofde Tito de zaken juist ziet. Omdat KAJ
GANA regelmatig aan "Parijs" en "Belgrade" verslag 
moet uitbrengen over de vlijt en het inzicht van zijn 
leerlingen, zweten de slachtoffers ti j dens die discus
sies water en bloed • 

Naast deze discussies worden er geheime besprekingen 
gevoerd tussen de communisten van de Legatie en de 
Missies; niet-leden van de C.P. hebben hier bij geen 
toegang en de aard der besprekingen ~ekt haast nooit 
uit. Bij deze besprekingen speelt BR~ IC een even be
langri jke rol als KAJGANA. 

KAJGANA en BRZIC leiden voorts een s oort spionnage t 
gen het personeel van de Russische en satelliet-Lega
ties in Nede l'land en in de t wt:t1de plaa ts tegen die van 
andere s t a ten. Van Joegoslavigche zijde bestaa t veel 
belangs tel l ing voor het gedrag van de satell ieten en 
voor degenen, waarmede deze omgaan. 

Met propaganda, perszaken en het cont act met de Ne
derla.ndse C .P .j.. is BRZIC be last; <1i t is dus zijn 
niet-Offici~le taak. 

Ik we et niet, met welke cowuunis ten BRZIC con-
tact onderhoudt, maar het is mij bekend, dat er leden 
van de c.P.N. zijn, die met Tito sympathiseren. 

BRZIC 
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BRZIC heef t tot taak , onder 
ganda t e maken en sympat hi e 
r egiem. 

\._~ c ~ ~ ~ \ t~ 
de Nede~landse C. P . prop 
t e kweken voor het Tito-

Met medewer ki ng van zijn C. P . N.-vrienden laa t hi 
Joegos l avi s che boeken en propaganda- materiaal in het 
Nederlands ver tal en . Deze ges chriften moet hij onder 
de Nederlands e a r beiders . tracht en t4 verbreiden. Bij 
het maken van pro paganda wordt BliZIC bijges t aan door 
RADOVIC. 

BRZ IC maakt voor zijn Mi ni s terie verslagen over 
Neder l ands e dagbl adartikelen. 

a. Spionna- Voorts wordt vanuit de Joegosla vische Legatie een 
ge. soort economische spionnage tegen Neder l and en andere 

sta ten bedreven, Met deze opdrachten zijn de Handels
mis s ie te Amsterdam en de Scheepvaartmissie te Rot
t erdam belast. Vooral Rotterdam is zeer actief. Ik 

-geb de indruk, dat BRZ IC de leiding over deze acties 
heeft. 

Men vergaart inl~~htingen over de l anden, welke 
hier handel drijven; over persoRBn , die hier als re
presentanten optreden, met wie zij in contact staan 
en wat verhandeld wordt. 

Voorts wordt aangetekend, welke schepen Neder
l ands e havens be?:oeken, welke l adingen zij hebben, be 
nevens het transitoverkeer, e.d. 

De Schee pvaa rtmissie te Rotterdam verlaadt in 
haar schepen vermoedeli j k ook goederen, die men voor 
de Nederlandse autoriteiten geheim wil houden. Enige 
tijd geleden heb ik een telefoonges prek afgeluisterd 
tussen BRZIC en VUKSA. De laa tste verkeerde blijkbaar 
in de grootste opwinding, want ik hoorde, dat BRZIC 
hem t r achtte te kalmeren. Ik hoorde BRZIC toen zegge 
"Je mag hiermee natuurlij~ geen enkel risico nemen; 
als je merkt, dat ze lont ruiken, moeten de pakken 
direct in zee gegooid worden. Ik stel je er persoon
lijk aansprakeli Jk voor, dat er geen fouten gemaakt 
worden." 

MILEliiKOVIC onderhoudt contact met de Joegoslavische 
arbeiders in Ltm burg. zeals bekend, zijn deze ener
zijds georganiseerd in een R.K.-organisatie en ander-

b. Penetra
tie en con
tact land
genoten. e. zijds in de vereniging "Vrij Joego-Slavi~". De Katho

lieken zijn natuur~ijk zeer anti-C.P. MILENKOVIC 
heeft wel eens getracht om in de R.K.-organisatie ei
gen agenten te schuiven; of hij daarin geslaggd is, 
weet ik niet. 

_· . q.>J 
,,\v 

Het is mij bekend, dat niet alle leden van de 
verenigir1g 11Vrij Joego-Slavi~" commimistisch georH!n
teerd zijn. De president van deze vereniging, SCHI
BERT, met wie ik eens gesproken heb, maakte op mij 
een niet onbetrouwbare indruk. De3e man is in de eer
ste plaats nationalist. Door gebrek aan inzicht en 
ontwikkeling, merkt hij niet, da t hij misbruikt wordt 

0m het contact met de verenigi ng "Vrij Joego
Slavi~ te verstevigen, is men van plan om de zoon van 
SCHIBERT e en ondergeschik~e functie bij de Lega tie 
te bieden. 

wa arom 
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v. waarom oefent Joego slavi~ druk uit op Zl Jn onderdanen 
i n h et bui tenland , om na -.'.r hun l and terug t e ke r en? 

A. Er is i n Joego s l avi~ s t e@ds een tekort aan mijnwerker 
Er zijn slecht s we i ni g mens en te vind en , die dez e ar
beid willen verrichten. Vooral aan arbeiders, die in 
nuitenlands e mijnen ervuring hebben dgedaan, is be
h oef te. 

Voorts bestaat de vrees , dat Joegofu l aven i n het 
bui tenl and een br on zi j n van pr opaganda tegen het re
giem; doordat zij op alle mogeli jke wi j z en schrifte
lijk cont act zo eken met hun f amilieleden kan a an het 
licht komen, hoe s lecht de economische oms t andigheden 
in da t l and z i jn. 

MARUSA _heeft voor zijn regering in het buiten
l and veel nut t i g werk verr icht. Toen hij e enrnaal 
11 tijdelijk" teruggekeerd was, heeft men hem niet 
meer naar Nederland laten uitreizen, omdat hij thuis 
vermoedelijk veel tel eurstellingen beleefd had. 

V. Welk contact onderhoudt de Joegos lavische Legatie met 
de Russische Amb~ssade en met de Legaties van andere 
s atellietlanden? 

A. De Joegoslavische Legatie onderhoudt geen enkel offi
cieel contact met Rusland of de s a tellietstaten. Het 
zal slechts voorkomen, dat men een vormelijk gesprek 
voert, wanneer men elkaar op een of andere receptie 
ontmoet~ BRZI~ en MILENKOVIC zullen dan a an KAJGANA 
(die als "lage" employe niet op offici~le bijeenkom
sten ka n verschijnen) rapport moet en uitbrengen over 
het gedrag van Joegoslavische ambtenar en. 

Omdat Pavle ZAUCER bij de partij zeer hoog staat 
aangeschreven, is het mogelijk, da t de rol van KAJ
GANA de l aatste tijd minderijbelangrijk is geworden 
als chef van het personeel. 

v. Welk contact bastaat er met Nederlanders en met wie? 

A. Ik weet positief, dat Kajgana tot t aak heeft, te con
troleren, met wie zijn ondergeschikten telefoneren en 
corresponderen. Hij be eft wel eens iemand doen blij
ken, da t hij wist, dat hij ge~orrespondeerd had met 
een Joegoslavische emigrant i n het buitenland. M.i. 
kan hij hier slechts in slagen,( vv a a r de bewuste brief 
aa n een prive-adres bezorgd was ) met behulp van de 
C.P. N. (mogelijk P.T.T.-ambtenaren). 

Men heeft cont act in Amsterdamse C.P.N.-kringen. 
Een van de ze cont acten is een jonge Nederlandse arbei 
der uit Amsterdam. Ik heb hem eenmaal gezien; hij was 
25 jaar oud, bruin gelaat, middelmatig van postuur, 
met smalle knevel. Hij heeft na de oorlog enige tijd 
in Joegoslavi~ vertoefd en daar een opleiding gehad 
bi j de Brigade der jonge Joegoslavische arbeiders. 
Zijn naam is mij onbekend. 

Het za l U bekend zijn, da t PRODANOVIC bij zijn 
regering in ongena de gevalLen:'.is; hi j wa s posi tief 

aniti-communistisc 

GEHE\tvl 
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anti-communistiach. Ik heb BRZIC e ens een rapport ho
ren dicteren over het gedrag van PRODANOVIC; hi j was 
op de hoogte van ontst ellend vee l details. Zijn gege
vens handelden i n hoofdzaak over ontvangen bezoeken, 
gevoerde tel efoongesprekken en mensen, die PRODANOVIC 
bezocht hadd en in hotel des Indes. Hieruit leidi ik 
af, dat iemand van het personeel van di t hotel diene 
sten verricht voor BRZ IC~ 

Om a chter de contacten met de Nederlanders te 
komen, adviseer ik U om, in de volgorde kunner be
l angrijkheid in dit opz icht, te l a ten volgen: 
BRZIC, MILENKOVIC en KAJGANA . 

V. Is er in West-Europa een centra ._t l punt voor subver
sieve Joegoslavische acties? 

A. De Raa d van de Joegoslavische Lega tie in Parijs, 
S~~JIC, is, voor zever mij bekend, de chef van de on
der dipJ_omatieke dekmantel werkende agenten der J·o 
Sl avische geheime politie in Frankrijk en de Benelux
landen • 

KAJ.GANA en BRZIC staan r egelmatig, hetzij schrif 
teli~k, he t zij perso onlijk, met hem in verbinding. 
Ui t het cont act van BRZIC met srv~JIC zou men kunnen 
afleiden, dat deze l aatste zich mogelijk ook met an
der werk bezig h oudt. 

v. Langs welke wegen en met welke middelen worden norma
le diplomatieke berichten uitgewisseld? 

A. Met de diplomatieke koerier. 

v. Zijn e:r aparte verbindingen voor geheime opdrachten 
en ins tructies? 

A. Voor zover mij bekend, wordt uitsluitend met de nor
male koerier gewerkt. Voor spoedberichten reist BRZIC 
af en toe naar Parijs. Mij is nimmer gebleken, dat 
men van r adio gebruik maakt. Over geheime verbindings 
middelen ben ik niet geinformeerd. 

De diplomatieke koerier reist via Parijs naar 
Londen v.v. Tot voor kenige maa nden werd de post voor 
en van den Haa g naar Brussel gebra cht. Tegenwoordig 
brengt "den Haag" met een aparte koerier zijn post 
rechtstreeks na.:tr Pari js, zonder Brussel aan te doen. 
De koerier reist twee maal per maand en wel op de 8e 
en op de 23e of 24e van elke maand. 

wanneer de Parijse koerier nie t reist, wordt 
steeds BRZIC aangewezen. 

KAJGANA is de enige man, die in het bezit is 
van de code. Hij alleen hanteert deze en ik geloof 
niet, dat zelfs de Gezant haar kent. De soort van de 
code is mij niet bekend. 

Het komt vaak voor, dat de lVIissies te Amsterdam 
en Rotterdgm buiten de Gezant rechtsreeks berichten 

ontvangen 
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ontvangen of verzenden naar hun Ministeries. Al deze 
berichten lopen· W±a de code van KAJGANA, waaruit 
blijkt, welk e €n saeutelpositie deze inneemt. 
De code word t bewaar 'il in de brandkast van KAJGANA, 
waarvan hij alleen de s leutel he eft en de lettercom
binatie. 

v. Bestaat er regelmatig contact met Amsterdrun en Rot
terdam? 

A. Tweemaal per maand houdt het personeel van de Legatie 
besprekingen met Rotterdam en Amsterdam, afwisselend 
de le en de 3e of de 4e Vrijdag.De besprekingen word 
om toerbeurten in Amsterdam, den Haag of Rott erdam 
gevoerd. Zij bestaan uit normale ges prekken over han
del en schee pvaart en politieke discussies. 
Daarnaast worden dergelijke discus s ies iedere week bi 
de Missies zelf gevoerd. In _@sterdam heeft RADOVIC 
de leiding en in Rotterdam VUKSA . 

v. Welke ZlJn de namen van het personeel van de Legatie 
en van de Miss ies? 

A. Het lijstje, dat U mij toont, beva t alle namen van 
het personeel. Van Rotterdam zijn mij slechts bekend 
de leiders VUKSA, FINETTI en KEZIC. Deze Missie be
staa t verder uit 6 a 7 lagere ambtenaren, meestal ma
trozen en mont eurs, wier personalia mij onbekend zijn 

v. Bestaan er bij het personeel onderlinge tegenstellin
gen in politiek of ander o ~ zicht? 

A. Neen. De vrouw van FRA}~, die van ~UCETIC en JOVANO
VIC en zijn echtgenote zijn geen lid van de C.P. ev 
min als de vrouw van POPOVIC. Hoewel POPOVIC offici
eel bij de partij is aange£~oten, heb ik vaak aan 
hem bemerkt, dat hij geen overtuigd communist is. 

v. wat zijn de salarissen van het personecl? 

A. De Minister verdient per maand f. 2400y--, de Raden 
f. 1200.--, de secretarissen f. 1000.--, KAJGANA 
f. l000T--, FRANK f. 600.-- of f. 650.--. de huis
bewaarder f. 550.-- en het werkpersoneel f. 250.--. 
De drie Rotterdamse chefs verdienen tussen f. 27.-
en f. 34,-- per dag. 

v. Hoe is de sociale omgang van het personeel, hun huwe
lijksleven en hun ins telling tegenover vrouwen? 

A. zoals ik reeds zeide, wordt het personeel zeer kort 
gehouden. RADOVIC en POPOVIC kijken nogal graag naar 
meisjes. zij gaqn echter nimmer de perken tebuiten, 
uit angst voor represailles. . .. 

BRZIC maakt v~n zijn veel grotere beweglngsvrlJ-
heid wel~ e ens misbruik om veel te drinken; als hij 
( ) 

in beschonken 
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in bcschonken toestand is, is hij bijzonder insecure. 

~~ Wie spreekt of verstaa t welke talen? 

A. ZAUCER spreekt en schrijft Duits, evenwel zonder deze 
taal te beheersen. Hij is geen carriere-diplomaat. 
Zijn vader was een eenvoudig arbeider; zijn omgangs
vormen en ontwikkeling zijn dienovereenkoms t i g. Bij 
de partij staat hij zeer goed aangeschreven. 
ST~JAKOVIC, die .ik, omdat hij ontslag genomen heeft, 
bu1ten beschouw1ng gel aten heb, spreekt en schrijft 
Frans , Duits, Italiaans en niet goed Engels. Hij en 
zijn vrouw zijn positief anti-C.P. 
BRZIC spreekt en schrijft Duits, Engels en Italiaans. 
Met Frans en Nederlands kan hij zich behelpen. 
MILENKOVIC spreekt slecht Frans en zeer ailiecht Duits. 
KAJGANA verstaat vrij goed Nederlands, doch hij 
spreekt het slecht. 
FRANK spreekt een beetje Duits en Ita liaans. 
RADOVIC spreekt en schrijft slecht Duits en spreekt 
een paar woorden Frans. 
POPOVIC spreekt en schrijft Engels, Duits en vrij 
goed Frans. 
VUKSA, FciNETTI en KEZ IC vers taan allen een beetue
Nederlands en de l aatste twee kunnen zich geloof ik, 
vrij gebrekking met Fraas en Duits behelpen. 
De andere leden va n het pe soneel spreken buiten Joe
go-Slavisch geen vreemde t a len; mogelijk vers taan zij 
enkele woorden Nederlands. 

VI. DIVERSEN. 
Ik wil hier nog enkele upmerkingen aan toe voegen. 

• peil satelliet
d.iploma ten . 

De Nederlandse chauffeur BOTEill~N gaf mij de indruk 
geen erg overtuigd communist te zijn. Als hij op de 
juiste wijze benaderd kon worden, zou hij over de ac
tiviteit va n de Handelsmissie te Amsterdam bijzonder 
belangrijke inlichtingen kunnen verstrekken; hij ver
gezelt RADOVIC op al diens tochten en missies. 

FINETTI, die ik slechts oppervlakkig ken, is geen 
over tuigd communist • 

Ten aanzien van het verlenen va n agrement aan satel
lietdiplomaten en de visa-politiek t.a.~. deze cate
gorie is de nodige crttiek mogelijk. Uit de talen
kennis van de bezetting valt af te leiden~ dat het 
ontwikkelingspeil bijzonier laag is. Voor diplomatie
ke zaken drijft de Legatie uitsluitend op POPOVIC, 
die min of meer een carriere-ambtenaar is. RADOVIC 
vvas klerk op een advocatenkantoor, KAJGANA en zi jn 
vrouw hebben promotie gemaakt a ls partisaaen. Het 
zijn niet me er dan slimme werklimden evenals FRA}TK. 
De vrouw van de Gezant, die evenals haar man uit ean 
eenvoudig milieu komt, heeft bijzonder veel ervaring 
in ondergronds werk. Als ex-partisane schijnt zij 
specialiste te zijn in revolutionnaire acties en 
straatgevechten. 
Het is mij volkomen onbegrijpelijk, dat Nederland, 
·dat naar het buitenland intellectuelen afvaardigt, 

dergelijk 

GEHEIM 
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dergelijk rapaille hi er accepteert . 
Door dit soort mensen hier te aanvaarden, werkt 

men in de hand, dat zij subversief werk gaan verrich
ten. 

Het is ook onjuist, dat de Nederl andse regering 
toestaat, dat de Ijzeren-gordijn-landen aan-zienlijk 
meer personeel naar Nederland afvaardigen , dan Neder
l and naar hun landen. 

Door met wat meer dritiek met dit soort mensen 
om te gaan, zou men spe edig ontdekken, dat het s lech 
schijn-diplomaten zijn. 

RADOVIC heeft geen flauw begrip van handel; ied 
re Nederlandse vakman zou dit ogenblikkelijk kunnen 
vaststellen. 

De leiders der Nederlandse buitenposten in de 
satellietstaten zouden zich een persoonlijke indruk 
moeten vormen omtrent het gehalte van de diplomaten, 
die naar Nederland worden gezonden. 

Er bestaa t geen l and in Europa, dat zo weini g 
trole ui toefent op het verlenen v 1.n visa als Nede 
land. Wanneer een diplomaat een Joegoslavisch visum 
verlangt, moet hij opgeven?op welke dag hij wil in
en uitreizen, langs welke grenspost en met welk ver
voermiddel. Wanneer hij zich da~J.raan niet houdt, wor
den tegen het l and , dat hij vertegenwoordigt repre
sailles genomen door het weigeren van visa. 

Op Joegoslavische visa vult men, ter contrOle, 
dag en plaa ts van grensoverschrijding in. 

Joego-Slavische diplomaten in het buitenland, die 
anti-C.P. zijn, werden haast allen uit hun posten 
ontheven. De Raad BOJIC van de J'oegosla vische Legatie 
te BeTn, is koningsgezind; zijn Gezant Milan RISTIC 
is even~in een communist. Of deze zich zal laten be
naderen weet ik echter niet. 
ZAUCER houdt veel contact met zijn ambtgenoot te 
Brussel, DJUDJEV, een rood-vlieger-Spanjestrijder, 
vroeger Procureur-Generaal. 
De le secretaris van de Brusnelse Lega tie GHRNJAK, 
vervult dez~lfde g~he~me functie als BRZIC hier. 

Ik, C5, heb de indruk, dat bron in staat is, nog 
meerdere inl~mhtingen te verstrekken. Hij liet mij 
doorschemeren, dat de Amerikanen heftige pogingen 
hebben aangewend, om inlichtingen van hem te winnen. 
Zij baden hem een gratis waning en diverse andere 
faciliteiten. De vrij luidruchtige en doorzichtige 
wijze, waarop zij hem wilden inschakelen, heeft bron 
ervan weerhouden, zich met hen in te laten. 

Uit een psychologisch oogpunt was het interes
sant te vernemen, dat onze informant, hoe bereid hij 
oak is, het communistische gevadr te bestrijden, bij
zonder beducht is, als landverrader gebrandmerkt te 

worden 
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worden. 
De z e instelling eiste e cn bij z ondere g e d r agslijn 

mijne r z ijds bij h et stel~ en van vragen. 
Ik heb dau rom vermeden om alles, wat h ij vertel

de, i n zij n bi jzi j n uitvoerig op te s ch ri j ven. Dit 
he eft tot g evolg, dat het g e e n is we e r g e geven, niet 
in alle opz ichten :.tl.B.lJ.wkeurd.g:L' :Z j, jn eig en woorden z i jn. 

Aan bron heb ik beloofd, da t sl e chts de hoo gst 
nood z a keli jke ambtena ren van mijn diens t en zo n odig 
d e Secreta ris-Generaal v a n B.Z. inz age v a n zi j n g e g e
vens zullen krij gen. 

22-4-1949. 



C. d . C. 

MINISTER I E VAN BUITENLANDSE Z AI<EN 

~HK Kabinet en Protocol . 
No J J44.6 

'S-GRAVENHAGE, de 6 Ap.r..il.l94.9 * 
Men wordt verzocht b!i de aan haling van 
de1:e bri ef d a g t eke n I n g, n u m m e r 

en a f de I in g na.uwkeurig t e vermelden 

~ Ik heb de eer U mede te delen, dat, blij-

I 
I 

kens een van het Yoegoslavische Gezantschap 
hier ter stede ontvangen sohrijven d . d . 14 1~art 
jl. No . 279/49 , de Heer Sreten Sto jakovic , raad 
aan wornoemd Geze.ntscha.p, tot een andere bestem
ming is geroepen en zijn functie op 14 ~~art jl . 
heeft neergelegd . 
1 

DE CHEF VAN HET KABI NET 
VM~ DE MINISTER VAN BUITENLANDSE Zft~N , 

Aan het Minis t erie van Al gemene Zaken 
p/a Javastraa t 68, 
DEN HAAG . 

® 44678. ' 4 8 



Notitie c. 
Joego-slavisch Intelligence-centrum • 

•• 6 deelt mede: 

De Raad van de Joego-Slavische Legatie te Parijs, 
SMAJIC, is de chef van de als diplomaten gecamoufleerde agen
ten van de Geheime Politie van Joego-Slavi~ in Frankrijk en 
de Beneluxlanden. 

Op gezette tijden meet Kajgana uit den Haag naar 
Smajic gaan om verslag uit te brengen en om nieuwe instruc
ties in ontvangst te nemen. 

31-3-1949. 

1 x PA/OD J.-SlT vert. in Ned. 
l X KB. c 5. 
1 X C 5 • ... 



Notitie c. ·-------· voor PA/OD 633. Volgna. 

JOEGO~StAVISCHE LEGATIE. __ !_:t~~ '~J. 

• 

ACD / ~J.!.itf ., ________ .... 
6 de elt mede: 

Het personeel van de Joego-Shvische Legatie te 
's-Hage en van de missies te A'dam (handel) en R'dam (scheep
vaart) leeft volkomen geisoleerd van Nederlanders en va n 
Lega tie-ambtenaren van andere l anden. 

Uit intelligence-oogpunt he t:: ft de J.-Sl.-Legatie 
drie aspedten en wel: 

a. de z.g."archivaris" Bosco KAJGANA is de werkelijke chef 
va n de Legatie. Als vertegenwoordiger van de geheime 
staatspolitie is hij belast met de security over het Le
gatiepersoneel, de Gezant incluis. 
Het is aan dit personeel verboden om, anders dan met toe
stemming van Kajgana, in contact te treden met buiten
staanders. Op het Legatie-personeel wordt de nodige druk 
u i tgeoefend om in het Legatiepand en de Missiekantoren te 
wonen. 
De mensen wor den dagelijks (ook deB Zondags) ± 10 uur aan 
het WEk werk gehouden om hun maar zo weinig mogelijk ge
legenheid te geven voor eigen bezigheden. 
Regelma tig worden er onde~ leiding va n Kajgana verplichte 
discussie-bijeenkomsten gehouden. 
Meestal vormen couranten-artikelen het onderwerp. Wil men 
niet in ongenade vallen, dan moet men tijdens zo•n dis
cussie een 11 logisch" opgebpuwd betoog houden, waaruit 
blijkt, waarom de Wes telijke democratische regeringen er 
in het onder havige geval naast zijn en waarom ook het 
Kominform de plank volkomen mis slaat en uit welken hoofde 
Titxo de zaken jui st ziet. 
Bij deze discussies schijnen de slachtoffers water en 
bloed te zweten. 
Haast elke dag trekken zich groepjes van 2 a3 communis~n 
tische leden in het Legatie-gebouw terug voor geheime 
bepsrekingen, waarbij niet-C.P.-leden nooit worden toe
gelaten. 

b. Kajgana leidt een soort spionnage actie in de eerste 
p~aats tegen leden der Russische en satelliet-legaties 
in Nederland en in de t wede plaats tegen die van andere 
staten. 
Er bestaat van Joego-Slavische zijde veel belangstelling 
wie met wie omgaat, waarbij de aandacht uitgaat naar de 
Ijzeren-gordi j n-diplomaten. 

c. Voorts wordt vanuit de Joego-Slavische Legatie een soort 
economische spionnage tegen Neder land en andere staten be
dreven. Met deze opd1achten zijn de Handelsmissie te A'
dam en de Scheepvaartmissie te R'dam belast. Vooral R'dan 
is zeer actief. 
Men vergaart inlichtingen over de landen, die hier handel 
drijven, die als representanten van vreemde staten in 
Nederland OiJtreden, wat verhandeld wordt, over welke lan
den transacties verlopen, enz. Voorts wordt aangetekend, 
welke schepen Nederlandse havens bezoeken en met welke 
lad.ingen. 



• 

(Omtrent een Joego-Slavische Miss ie te R'dam was mij niets 
bekend. Ik heb dit niet willen l a ten blijken, zodat ik 
niet teveel kon vragen.) 
Mijn bron ve r telde eigener beweging, dat in R'dam sinds 
twee jaa r een Shipping-mission was. De leiding bestaa t uit 
afgevaardigden van het Joego-Slavische ministerie van Ma
rine. 
VUKSA, de tegenwoordige chef, wordt bijgestav.n do ur de in
genieurs FINETTI en KEZIC, benevens 6 ~ 7 lagere ambtena
ren, die als "matrozen" werden aangediend bij de Nederland
se autoriteiten. 
Vulcsa, een fanatiek communist, die vermoedelijk£ een spi 
nageopleiding heeft gehad, is absoluut niet de scheepvaart 
specialist, waarvoor hij moet doorgaan. Hij is zoiets als 
monteur geweest. Hij zal zich wel eens op scheepswerven 
laten zien, maar in werkelijkheid he eft hij de leiding van 
de evenvermelde spionnage. 

Eigener beweging vestigde mijn bron de aandacht op: 
1. de chauffeur FRANK. Een vrij ongeletterd mens, die het in 

de oorlog met Duitsland tot partisanen-officier van het 
Tito-leger geschopt heeft; tren hij in Neder land arriveer
de 11as hij een fanatieke ambitieuze communist. 
Tegenwoordig laat hij zich vaak erg teleurges teld uit. Ene 
zijds zijn hem in het welvarende "plutocratische" Nederland 
in vergelijking met de sociale achterstand in zijn vader
land, de ogen open gegaan; anderzijds Bad hij gehoopt, als 
rewerve-officier bij de Legatie promotie te zullen maken. 
Volgens mijn bron moet men achter zijn tegenwoordige chauf
feursfunctie geen cover zoeken. Hij is te weinig ontwikkeld 
om hem intellectueel werk te i aten verrichten. Hij zou 
mogelijk door ons te benaderen zijn. 

2. Ingenieur FINETTI heeft z ich tegenover een niet C.P.-lid 
van de Legatie wel eens anti-communistsch (zowel Moskou 
ale Tito) uitgelaten. 

3. De Nederlanders BOTERMAN (chauffeur) en BRINKMAN (anbtenaar 
van de A'damse missie doen zich voor als Tito-communisten. 
Hun ware politieke instelling is aan bron onbekend. Brink
man zou veel kunnen vertellen over het werk van de Mis 
te A'dam • 

.....,_Bij het Internationale Hof van Justi tie warfn Dr. Lap __ .,..___ ... 
als juridisch adviseur en de rechters Dr. Milan BARTOS 

N Petrovic GRAGOLJUB. Deze zijn vertrokken. Het permanen 
lid Milovan ZORICIC heeft weinig contact met de Legatie 
alhier. Mogelijk staat hij niettemin onder toezicht. 

Ik heb mijn bron voor de eerste keer niet te veel 
vragen willen stellen. Dit veraLmg is uit het hoofd opgeschr~
ven, omdat ik in bijzin~ van informant niets wilde noteren. 

26-3-1949. 

c 5. 
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De RRD or:1i':Jez-; ,ide '5:eme1de rersoon retsde in gezel_sc!P,p v2n 
de persoon genoerod in r,_'Jport nr . 116 en keerde op 3 Augustus 19J~9 
te oms treell:s :;:1 1.1ur , i7edero'n vis .Je ·-'l_oorl;:oerpos t ernhout t<' rug 
n::tar ' s - 7ravenhe.::>;e . 

Fran_'!{ "'RS in het bezlt van een 1e~itimatlebevJi.js 

co11: 
/ 



NOTITIE van C 5. 

• 

Uit betrouwbare bron vernomen: 

De Joegoslavische Ie~tie verklaarde op 25 .... 11-1948, dat M. P R 0-
D A N 0 V I C van zijn functie ontheven was als Joegos1avisch Ge
zant te 's-Gravenhage, bij bes1uit van het presidium van de Joego
slavische Nationale Assemblee. 
Eind Juli ging de Gezant met verlof naar JoeePslavie en op het 

I 
oeenblik is Streten S T 0 J A K 0 V I c, Legatieraad, Charge d'Af-
faires. 
Een zegsman van de Legatie legde er de nadrulc op, dat dit een 
11 normale gang van zaken" was. 
Men vermoedt, dat P R 0 DAN 0 VI C benoemd zal worden op andere 
diplomatieke post, hoewel dit door de Legatie niet bevestigd kon 
worden. 
De naam van de opvolger van P R 0 D A N 0 V I C is in Den Haag nog 
niet bekend. 

2?-l-1949. 

Noot c: de opvo1ger van PROD.ANOVIC is Pav1e Z A U C E R. 



UITTREKSEL 

Voor Naam 

Origineel in O.D. 179 - Naam Joego-Slavische Acties in Belgie en Ned 

Volg nr . . .. Ag, nr. 53772 Aarcl Yan het stuk .. .. r apport 

Afz .. T.D.Wassenaar 

Victor FRANK. , uloveen, v-; on-=nd e te 1 s-Gravenhage, (nader adres onbekfmd 
FRANF voornoemd is a ls chauffeur in dienst bij de 
Yougo SlAvische Legatie. Hij is de bestuurder v an de 
auto CD )24. FRANK zou reeds voor de oorlog lid gewees 
zijn van de communistische partij in Yougo:Slavie. 
Tijdens de oorlog nam hij act~ef deei aan de strijd 
van de Tito-partisanen tege~de Duitsers in Bosnie en 
Slovenia. Hij is thRns reserve-luitemmt van het 
Y.Slav. (Tito)leger. Voordat FRANE near Nederland 
kwam was -hij in Parijs werkzaam. Hij is lid vgn de 
OZNA (Y.Slav.geheime politie). In zijn land zou hij 
zich tijdens de oorlog aan ergelijke wreedheden hehben 
schuldig gemaakt.Hij zou als een zeer gevaarlijk 
individue bekend staan. · 

' . 

Uitgetrokken door .... ............. C VIII . Afd./Sectie . .......... Datum . 25•1•49 

A.L. 17249-'47 



AAN: C ! van Haido 

Nederlandse Bank met zienswijze Buitenlandse Zaken 

in kennis gesteld. 

Gepoogd zal worden betaling tegen Dollars te doen 

geschieden. 

10.1.1949. 
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_, ot i t ie C. 
Aan h/11.I.J 
v:m C 5. Vc' 

• 1 

be tr.: J oego- ..:Jlavi scn e 
IIu. ndc lsdel ega t ie . 

3 J, .: ,. 1948 

jT.i: ~2b '' 
1-I . J. .v. Uw not J. v""'"n l o-l2-l94u , heb ik dlij i n 

gest el d met J r Vi ss er , Ch ef v.h. Protocol ~~ i . 
De z e h e cft op Uw d es betreff ende vragen ten antwoord g e

geven : 
l. de Joeg o- Slavisch e Ha ndel satta che ~hldn HADOVI U g eniet 

di )l omatiek e voorechten; 
2 . in beg insel heeft B.Z. geen bezwaa.r t gen aankoop va n 

percelen door vree .. 1d e L.lOgendheden , vranneer zulks be perkt 
blijft tot het doel, daa r-in officH!le verte6 eriwoordigin
gen of legaties te vesti gen; 

3 . B.Z. hecft , voor zover a~n Vis s er bekend, geen bevoegdhei 
om dergeli~ke transacties te vebieden • 

Hoewel leden van het in Ne a erland geaccrediteerde Corps 
Di plomati c~ue op grona en van reciprociteit het recht hebben , 
bij aanJk::oop va n lif goederen in Yederla nds e valuta te betalen, 
a dvi seert Mr . Visser ons, de Nederla ndse Bank VO \.J r te stel
len, betaling in dolla rs te eis en . 

Maakt Radovic hiertegen bezwaar en zou hij zich tot 
B. Z. Henden , dan zou 1.1r . Vi s s er de Ned . Bank op grand van 
het vorenstaande moeten verzoeken , de aankoop in JITederlanse 
valuta toe te staan . 

Off i cieel heeft Mr . Vi s ' er derhalve van het 11 doll J. r
plan11 geen kennis genomem.. 

H. C. acht van groat belang , indien de C.V . D. via een 
aoor J in overleg met de Nederlands e Bank aan te wi jzen 
persoon , door de hypothe ckbewaarders te A' dam- R ' dam-' s - Hage 
ingelicht kan worden o Jtrent v oorgeno.rren tr ..,.nsacties door 
~uitenlandse mogendheden of ingeschoven stroomanr~en . 

,Jr. Vi s oer zal het ~veneGns op priJs stellen , via ons 
van dergel i jke transacties in kenni s tc worden 0 esteld . 

:Lk moge U derhaibve ver·zoeken , een en ander met Uw 
Bankre-6\ltie en wet F inanci~n t e wil.Len rec;elen . 

Voor wat de Joego-Slavische transactie te A' dam betreft 
heeft ~r . Vi sser &iJ ve r zocht , mijn onderhoud met hem wchrif 
teliJk te bevestigen, opcut h i j inzake punt ~ met de Secre
taris - Genera 2l L . 6 . en ae Cgef Afd . Juridische taken overleg 
kan plewen . 

Ad 3 komt derha lvt no~ schrifte ijk bericLt van B.Z. 
bi nnen , waar mede ik LT onvErwijld in ken1.is zal ote l len . 

30-12-1948 . 

c 5. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

9s-Gravenhage, 13 Januari 

No.: · 
Bijl.: 

52612. 
Gene. 

VERTROUWELIJK. 

Betr.: Pand Churchilllaan 

l3lijkens bij deze"dienst ingekomen bericnten 
lag het destijds in net voornemen.van de Joegoslavische~ 
Handelsdelegatie te Amsterdam om over .tc gaan tot aankoop 
van het perceel Churchilllaan 223 te UWent, cigendom van 
Anna Elisabeth BETTENHAUSEN, door be~iddeling van de nota
ria sebe SIERKS te Amsterdam. 

. Ik moge U verzoeke~ wel te willen .doen nagaan 
of deze verkoop ,inderdaad heeft plaats gehad en wie thans 
eigenaar van genoemd pand is • · ' 

Indien verkoop aan de Joegoslavische Handels
delegatie heeft plaatsgevonden, ·ben ik er ten zeerste in 
geinteresseerd tevens te vernemen in welke valuta de beta
ling van de koopsom is voldaan. 

· Ik zie DW berichten hieromtrent met belangstel
'ling ' tege~oet. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Poli'tie 
te 
AM S T'E R DAM. 

BET HOOFD VAN DE DIENST, 
'Iiamens deze, 

-Jhr Mr W. J . Th. Serraris . 



• 
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l . Een huis, dat gekocht wc rd 

I Vol. -~~ 
l--:--3 JAN. 1948 I 

T &h, ro I A,..- / ,-'I 
~ 1 S.2hl ~ 

op-19 April I9~? ~s ~ vre emd . 

Notitie C. 
n . a . v . notitie H/ AID aan C 5 d . d . 

2 . Het huis 'Nordt nu zeer wadrs ch i jnli jk tegen ~ollars ver .... ...,..._ 
kocht . F . 30.000 op t afel; de dollars onder t a fe l. 

3 . wat is beirend over het echtpaar ven der Toorn-Bet t enhausen . 

4 . Er bestaan weini g bezv,aren , wannee r een bui tenla ndse han
o.elsvertegemvoordic,ing een huis he eft . 

5 . Het is voor ons van betekeni~ omvan der6 elijke transac
ties op de hoo~te te worden gestel d . 

6 . Mob eli jk kann en de hy potheckbevva."".rders aan FinancH!n rap
porteren, wanneer buitenlands e mogendheden al s~ede vi sum
plichtige vreemdelinben (lees: persmen achter het i Jzeren 
vordiJn ) land of huizen kopen • 

29-12-1948 . 

L. P. 
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.MilUST:E;RIE V Ju""Q" ALGl L•lENE ZAKEN 's-Gravaahage, 31-12-1948. 

no. 52545 

onderwerp: Joego-Slavische 
Handelsdelegatie. 

Hierbij moge ik Uhoogedelgestrenge, ter beves
t i ging van ons onderhoud d .d. 28 December 1.1., het 
volgende berichten. 

Blijkens bekomen i nlichtingen voert de Joego
Slavische Handelsattache Milan RADOVIC momenteel on
derhandelingen met Anna Elisabeth BETTENHAUSEN, echt
genote van de koop an Adrianus van TOORN uit Drieber
gen, over de aankoop van perc el no. 223 aan de Chur
chillaan te Amsterdam. Het zal U uiteraard bekend zijn, 
dat in bedoeld pand de Joego-Slavische Handelsverte
genwoordiging gevestigd is. 

Bij deze verkoop is de notaris Sebe SIERKS uit 
Amsterdam betrokken. De door de Joego-Slavische Han
delsdelegatie te betalen som bedraagt f. 30.000.-, 
de erfpacht-ca non f. 1198.78. 

Hetgeen bij deze transactie opvalt,is, dat de 
koopsom voor huidige begrippen laag is. Voorts wenst 
de koper, dat de transactie tot stand komt op naam 
van de Handelsdelegatie en niet op naam va n de Joego
Sl.avische Staat,. 

Er bestaat e €n deviezenbepaling, volgens welke 
voor elke transactie met onroerende goederen, indien 
een der parti~en niet-ingezetene is, toestemming wordt 
vereist van de Nederlandse Bank. Voor bovenstaande 
transactie zal derhalve toeste ing van de Nederlandse 
:Bank noodzakeliJk zijn, wanneer de hen deli1;.g verricht 
wordt op naam van genoemde Staat. 

Treedt daarentegen de Handelsdelegatie ala koop
ster op, dan zal deze toeste~&ing niet vereist zijn, 
indien de vertegenwoordigers van de Handelsdelegatie 
diplomatieke voorrechten genieten. 

De Directie van de Neder landse Bank heeft mijn 
diens t verzocht, bij Uw Ministerie te informeren, of 
tegen bedoelde transactie bezwaar besta 1t. 

In dit verband mobe ik U verzoeken, mij te berich
ten, of Uw Ministerie de bevoegdheid heeft, deee trans- · 
actie te verbieden, althans indien hiertegen bezwaren 
bestaan. 

De Nederlandse Bank is bereid, indien zij tot op
treden bevoegd is, betaling in dollars te eisen. De 
onderhavige Staat zal dan wellicht deze voorwaarden 
niet kunnen accepteren. 

HET HOOFD V A!.l DE DIENST 
na.,iens deee, 

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. J. Visser ~. 
Directeur van het Kabinet en 
Chef Afd. Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
te E •s- G R A V E N H A G • 

E.v.d. hoordaa. 
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J~%£Lj~ 
NorA: voor C' V van Haid. 

De Joego Slavische Handelsdelegatie is te Amsterdam ge
vestigd in perceel Churchillaan nr. 223. 

Dit perceel behoort in eigendom toe aan: Anna Elisabeth 
BETTENHAUSEN, gehuwd met de koopman Adrianus van TOORN, wonende 
te Driebergen. ~ 

Namens de Handelsdelegatie treedt op Milan RADOVIC'JC, hoofd 
van de Joego Slavische Handelsdelegatie, wonende in voormeld 
perceel en optredend namens de Joego Slavische legatie. 

BETTENHAUSEN voornoemd wil meergemeld perceel verkopen aan 
de Joego Slavische Handelsdelegatie, welke verkoop tot stand 
wordt gebracht via de notaris Sebe SIERKS te Amsterdam. 

Verkocht wordt het perceel Churchillaan nr. 223 met het 
voortdurend recht van erfpacht op de grond te Amsterdam, begrensd 
door Haringvlietstraat, Churchillaan, Boerwetering, welke grond 
in eigendom toebehoort aan de Gemeente Amsterdam. 

Registratie bij Kadaster : Sectie V 6640, groot 5,82 ha. 
Het perceel behoort sedert 19 April 1945 toe aan BETTENHAUSEN 
voornoemd en werd op deze datum door haar gekocht door bemidde
ling van de notaris A.A.RAMBONNEI', nummer Hypotheekkantoor: 
Deel 3376 nr. 65. 

De door de Joego Slavische Handelsdelegatie te betalen som 
bedraagt F. 30.000.--. De erfpacht canon F. 1198,78. 

Bij deze transactie vallen de navolgende punten op: 
le. de koopsom is voor huidige begrippen en gelet op de stand, 

waar het perceel gelegen is, laag. 
2e. Koper wenst, dat de transactie tot stand komt op naam van 

de Handelsdelegatie en niet op naam van de Joego Slavische 
Staat. 

Er bestaat een deviezenbepaling, volgens welke voor elke trans
actie met onroerende goederen, indien een der beide partijen niet 
ingezetene is, toestemming nodig is van de Nederlandse Bank. 

Voor bovenstaande transactie zal dus toestemming van de Ne
derlandse Bank noodzakelijk zijn wanneer de handeling verricht 
wordt op naam van de Staat. Wordf de handeling evenwel verricht 
op naam van de Handelsdelegatie, dan zal deze toestemming niet 
noodzakelijk zijn1 indien de vertegenwoordigers van deze Handels
delegatie diplomatieke voorrechten genieten. 

Gaarne bericht of: 
~ Leden van Handelsdelegaties door B.Z. diplomatieke voorrech

ten worden toegekend. 
2e. er onzerzijds bezwaren bestaan tegen deze verkoop. 
3e. indien er onzerzijds wel bezwaren tegen deze verkoop bestaan 

en mocht de toestemming van de Nederlandse Bank niet noodza
. J kelijk zijn, .... B.Z. dan de bevoegdheid ~ deze transactie 
"'' te verbieden. 
De Nederlandse Bank is bereid, indien haar toestemming noodzakelijk 
is, deze slechts te verlenen wanneer betaling in Dollars geschiedt. 

- 2 -
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De onderhavige Staat zal wellicht deze voorwaarden niet kunnen 
accepteren. 

Tot slot zij hierbij opgemerkt, dat verkoop van onroerende 
goederen geregistreerd wordt bij de Hypotheekbewaarders. 

( De Hypotheekbewaarders zouden kunnen worden geinstrueerd 
transacties met Buitenlandse Mogendheden te onzer kennis te 

l moeten brengen. 
Voldoende zou zijn hiervoor de Hypotheekbewaarders van 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te nemen. 
Hiertoe is echter een wijziging van de deviezenvoorschriften 
noodzakelijk. De Nederlandse Bank wil hiertoe medewerken. 

De vraag is, of Financien hiervoor veel voelt. Dit zou 
door mij met Financien kunnen worden opgenomen, indian dezer
zijds de noodzakelijkheid hiervan werd aangetoond. 

Gaarne spoedige behandeling. 

18.12.1948. 
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I Voi·r-.. 

Notitie KB 
r .· 

SEP. 1948 

Bestemd voor Hoofd c. 

Wij vernamen uit betrouwbare bron het volgendea 

~\ Mevrouw WELLNER reed laatst in gezelschap van Mevrouw 
~I PRODANOVIC (Joegosl. gezant). 
~oen de eers~ vermelde de chau r een fooi wilde geven 
~roeg Mevrouw PRODANOVIC dit a te laten, omdat de chauffeur 

in feit Kolonel van het Joeg slavische partisanen (due commu
nistische) leger was. 

KB, 16-9- '48 
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·. 16· JUMI1948 

van E (l2-~~~8)nderstaande is a:f!romstie 'J.,t~;)t.}~={~nfen 
a . E weet heel weinig af van de le~~ties van andere 

satelliet landen 
b . De Hoe~eense Charge d ' Affaires sehijnt heel weinig 

mensen te kennen en van geen belang zijn . 
c . De Joegoslavische Gezsnt ''ilovan PhOD~J:OVIC is een man, 

die zeer slecht op de hoogte i van wat er omgaat . 
Zijn kanselier Sreten S'l'OJ .ANCVIC ishOor het Ti t ·o 
regiem en zal waarschijnll.jk een afvallige '"~·orden . 

d . E. wist niets van de Finse en Tsjechische legaties af . 

lOll . 
Dis tribu tie: 

P~D. 5757 
O.D. Roemeense Vert,inNed. 

-O.D. Joegoslavische Vert.inNed • 



Allereerst d.Oet Hen de V.raag v~or J 

deze inliohti.ngen. vr~n. He:t lmolt we1. ~1 :aarSch.i.jnlijk voor, 
. dat zij ibde~ _9'rl.rl plAn R~ijn ·hun bi lr~~n aan de door- hen 
genoenne .inrntuten ( t-our nota bene -enige Christelijke) · r-

te 2 bet.al.~il, . ZEtlf de aohtorsta.lli~ bi · ra.se.u.'~ de 
oorlog a.J.S ~ .aan te zuiveren ~ De vr~, di() sij we ·.telijk beant . .;. 
Wol:lrd l/1111~ z1.e11t 21i;jn die ooder bun . rs 1, 3 r;m 4; ;2;ecr ver
.moedeli~k niet· -weGr tot deae· t~titut&n en. va:t_'en.;gi.tlgen toe to: 
tred.e-q ot h'!m li~ts.cmp 't$ conti~ren~ doeh om op .gemiil:L."el.ijlre 
wij~ een zo v"Uedig mogel.i~ ,u~st w },:x::i.jgen ftD. a..nu.telli.ngen, . 

- die J:tederland inter~ntiont:tlb con~ ndarh~n, trt de bedoe-
. Ui'Jg 001 dart ·\\a te ga-m, or. mi.dael. van d& l;lelm:t;';10ordiOG van. de 
vr~en 1 en 3, 'l'relke li.~ an voor hun dcelei •len~gqschikt' zi. · of · 
ziJri. te mc.'ll~n. · ' · 

Itl a.e twcooe plaats ri.jst de v: , lk antwt:>ord ;;dj .... ou• 
den kr.t:jgen, ihdien onilerz' Jds. eeu ~reenlromstte;e v~ ~ we!'d. gqsteld 
te lgrado. B.et antwoord. hierop ligt voor ae b:uld ! . 

. llijn auvicrs is,deze zaa.k s~OO¢ te hOufl.en' t de bedoelin8 . 
de ~de· tnttbhti~ 'niet to vor..stt'e.ld'J.in. Op ~ioh ~eli' ztjn· de 
oeente door de Yougoshv n V1 tmelil& inatollingen 'iToo.r bm niet van 
'belflt\ll, enk:ale e~;ll:fier .. -wel.li.dlt ..vel,. zoal.-2 d.i.e tsenoemi onder nos.12, 
13, 14, 16, 17 eu 18 v hun nota.' !rniew· navr;aas ~rzi~ ~da~ 
wot'dt, ~r i!e i,relfr:lil..," ee vena w.rwac~t kunnen '\1li>rGeU, kan 
erop ~zen wor" u, ~1; de betJ.•okken instellingen zeer ~am 
tlt;l.'twoorden n.r..eoz. Duitanht"il$ Za:cen Y..a.l zcker over eon a.a.nta.l 
midcl&lell beschi..l.dten om ·ets ·dergeli_;r elo s ~po.~ te noud.c 
tQtda.t de andet'$ ;p3.l'tij geen ll:lV~ tra~r doe't ! . 
. . -,.; . ~ ~ ~ ;. ~ . ' . 

, " ' ' t ~tme ~roet~, 
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e._~~ ct.. ~~~~d. ftto~ ~
s R G. 7 e IV .s T 0 J A k 0 tJ l c.. 

Se ~f,rant 1 'e retien d .... r de l.a 

~gat o oneieur StoJ ovi avec le eon 1 er du 1ni-

at•re dee A:fairea Etra ~rea Monaieu Dr. Stuy1. la 
~gation de la R' blique F,d,rative Popu lair. de You .. -
alavi a 1 ( bormeur de prier le Mini at~ d a A ttai a 

Etrangeree de bien v loir lui faire parven1r 1e a do~• 
n'ceaaairea ~ur lea inatitutiona international e,dont la 
Iougoalavie a 't' aeabre &T&Dt la guerra, ~ a voir a 

1) Texte constitutive de l'inatitution ( Conventio • 
l'Aecord ou le Statut); • 
2) 14 part de la .cotiaation inco•bantt sur 
t coapria et lea cotiaationa non pay,ea. 

Yougoala~e

' 
3) Activit' de 1' inatitution pendant la guerre ( lea nouveaux 
me•brea). Quels Etats aont a mbrea de 1'1nat1t tioa et ~ui 
eat A 1a t8te de l'inatitution? 

4) A part dee inatitutiona cit.§ea dana la Note, a'il 1 a 

d'autrea institutions internationalea ou la Yougoalavie 
a ete membre'? 

D'apres lea ficnea obtenues dee autoritea compe-
tentea yougoelavea, lea institutions internatio lea aont 
lee auivantea: 

1) Association international 
aecoura en cae d'aceidenta. 
Fondee le 11 eepteabre 1926. 

" de aauvtage et de premier 

Siege: .A.ae'MPMtl, 56 LtrfKE~!ttU1'. / (,. 1• .r~' 
2) Organisation aeteoroligique interuatioa&la. 
7on4ee: 1878 A Utrecht. 
Siege: De Bilt, Utre•htaehe we1 194. 

AU KinsnRE DES AJFAIRBS E'l'RAlfGERES 
LA HAD 
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') Inati'tG 1 ter-. 1 tiatiqM. 
lon44: ~ 
Si~ge 1 I& s.,., Ooatduinl•en. 

4) c aa1on peraanente dee concrea inte tio ux de 
medeciM. 
londtlea 1909 A JN4apeat. 

Si~ge: Aaate , C. Kei t. 

5) C ..taaioa parMzaente d oo a 1 rna tio ux de 
•edecizae rit4r1 ire. 
FoDd4e : 1905 • 

i~aes I& Baye, 30 Besuidenhout. 
· 6) Ligue inter.tionale contra le rh ti 

Fond'•• 1928. 
Si~ge: Aaaierdaa, Keizergracbt. 
7) Organisation internatiouale de la lutte contre le 

tracho•. 
lond~e: 19}0. 

Si~ge: Aaater4aa, P.C. Hotatraaae 146. 
8) Cour permaDente d'arbitrage. 

Fond~et 1899. 
Si~ge: 1.a Ba7e. 

~9 )Ligue mondia1e criaiaelle et de la police. 

( 

lond4e: 1925 • 

Si~_g!__;_ Ut-reo_ht, Peli~t t 13. 

10) Colli t4 1ntenationa1 -.r1 t:J•. 

1 Fond4: 1897. 
I Si~ge: Anvera (Belgique). -
"---->~ 11) Ligue mondiale de 1& police. 

!Pond4e' 192:5. 
Si~ge: Utrecht, Pelikanatraat. 

12) F4d4ration international• dee eaplo7'a et dee 
techniciena. 

- Fond!§e: 1920 A Vie nne. 
Si~ge: Amsterdaa -Zuid, Paulus Potteratraat 9 . 

. ;. 
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13) l',d,ratioa iateraatioD&le dee tranilleure 4e l(habil
le•at. 
l'oa4'•• 189:5 A Z•rich. 

\ 
Si'p: Alleterdall, 80 Regal1eregrach1. 

,..---14) l'~d,ratioa 1atenat1o•le dee tra"iailleura de l& 

lithogTaphie et 4ee profeeaiene eiailair.e. 
toa4,ez 1896 A Lond~e. 
Si~ge a AaetelTeen, SU.clhouderal.aa.Jl. 

__--15) Ullioa 1nternat1oaa1e dee eyndicat. chretien~ 4•• 
ouTriere de 1'1aduetria aetalurgique. 
Fond,e: 1920 l Baaea . 
Si~ge: Utrecht, Ionigelaan. 

--16) F,d,ration iaterm.tioD&1a dee ouTriere du traupon. 
J'oa•c6ea 1896. 
Si~ge : Aaaterdaa, 61 Yon4e 1atraat. 
17) Union inte raatio le • traTaille re 4' 
rants , caf t.c. 
J'ond' : 1 
Si~ge: la ye, Coluabuaatraat 192. 

---~8) J' deration int rnat1ona1e d'organiaatioaa 4' ouTriera 
d' 118i 

FoadH : 1907. 
Sieges Aaata , .... aplei 17 • 
19) !urea eat clique 1 t t1oaa1a de radic uttuaion. 
J'oll4't 1928. 
Siep: 1aater4aa, Heereqrac t 118. 

20) .laa ciation inernatio~ale •u trafio urian. 
loadM& 1Ql9. 
Si~ : la Haye, :5 Anna Pau1o--.p1eia. 

AYec aae reMrcie•nta anticiP'e, la 145gatioa de 
TougoalaTie aaia1t cette occa ioa pour renouyeler au Minis
tare dee Aftairef Etraac~ree lea aaaur 'lees de sa tree haute 

consideration. --la Ha,e )e. 2~ur_ abre 194 7. 
/ .l I 'f'_,.. 



Aan : C VI. 
Van: C v. 

Relatie STUYT gaf mij tijdelijk de beschikking over 
deze brief, die hij de Joegoslaven li e t schrijven, toBn 
STO J AKOVIC bij hem kwam smoezen over deze onderwerpen. 

STUYT vraagt ons of wij hem kunnen adviseren. 
a. Wa t we l en wat niet te beantwoorden; 
b. Od d e c.v.D. gegevens heef t over he t gevraagd e. 
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A F S C H R I F T 

Se referant a l'entretien du conseiller de la Legation 
Monsieur Stojakovi c avec le conseiller du :M inistere des Af 
f~ires Etrang ~res Monsieur le Dr . Stuyt , la Leg a tion de la 
Republ i que Federat ive Popula ire de Yougoslavie a l'honneur 
de prier le Minis tere des Affa ires Etrangeres de bien vou
loir lui faire parvenir les donnes n e ce ssaires s ur les in
stitutions int e rnationales, don t la Youg oslavie a e te mem
bra avant la gu erre, a savoi~: 
1) Texte constitu~ive de l'institution (Convention, l'Accord 

ou le Statut); 
2) La part d e la cotisa tion incomb ante sur la Yougoslavie 

y compris et les cotisations non payees. 
3) Activite de l'institution pendant l a guerre (les nouveaux 

membres). Quels E t ats sont membres de l'institution et 
qui est a la tete de l'institution? 

4) A part des institutions citees dans la No te, s'il y a 
d'autres institutions internationales ou la Yougoslavie 
a ete membre? 

D1 apres les fiches obtenues des autorites competen tes 
y.ougoslaves, les in s titutions internationales sont les sui
vantes: 
1) As socia tion interna ti onals de sauvag e et de premier se

c ours en cas d'accidents. 
F ondee le 11 septembre 1926. 
Siege: Amsterdam, 56 Luykenstra a t. 

2) Organ isation meteoroligique internationale. 
F ondee: 1878 a Ut r echt. 
Siege: De Bilt, Utrechtse weg 194. 

3) Institut internationale de st~tistique. 
F'onde: 1885. 
Siege: La Haye, 2 Oostduihlaan. 

4) Commission permanente des cong res internationaux de mede
c ine. 
Fondee: 1909 a Budapest. 
Siege: Amsterd~m, c. K eizersgra ~ht. 

5) Commission permanente des congres internationaux de med~ 
cine veterinaire. 

F'ondee : 1905. 
Siege: La Haye, 30 Bezuid en hout. 

6) Ligue internationale contre le rhumatisme. 
F'ondee: 1928. 
Siege:Amsterdam, Keizersgracht. 

7) Org a nisation internationals de la lutte contre le trachom~ 
F'ondee: 1930. 

Siege: Amsterdam~ P.C.Hofstrasse 146. 
8) Cour permanente a'arbitrage. 

F'ondee: 1899. 
Siege: La Haye. 

9) Ligue mondiale crimin~lle et de la police. 
F ondee: 1925. 
Siege: Utrecht, Pelikanstraat 13. 

10) Comite internationale maritime. 
F'onde: 18 97. 

AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

LA HAYE 
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Siege: Anvers (Belgique) 
11) Ligue mondiale de la police . 

Fondee : 1923. 
Silge : Utrecht , Pelikanstraat . 

1 2 ) F~deration internati onals des employes et des t e chnicians. 
Fondee: 1920 a Vienna. 
Siege : Amsterdam- Zuid , Pau lus P ot terstra at 9. 

13) Federation internationals des trava illeurs de l'ha billement. 
Fondee: 1893 a Zurich . 
Sie ge : Amsterdam , 80 Reguliersgra cht. 

14) Fe derat ion internationals des travailleurs de la lithog raph ie 
et des professions similaires. 
Fondee : 1896 ·a Lond res. 
Sie~e: Amstelveen, Stadhouderslaan. 

15) Union int ernationals des syndicats chretiens des ouvriers de 
l'industrie metalurgique. 
Fondee: 1920 a Essen. 
Siege: Utrecht, Konigslaan. 

16) Federation internationals des ouvriers du transport. 
Fondee: 189 6 . 
Siege: Amsterdam , 61 Vondelstraa t. 

1?) Union internationals des trava illeurs d'hotels, rest a urants, 
cafes,. etc. 
Fondee: 1908. 
Siege: La Haye, Columbusstraat 192. 

18) Federation internationals d'organ isations d'ouvriers d'usine. 
Fonde e: 1 90? 
Siege: Amsterdam, Museumplein 1?. 

19) Bureau c a tholique int ernati onals de r ad ioduffusion. 
Fonde: 1928 
Sie .C?; e: Amsterdam, Heerengrac ht 118. 

20) Association internationals du trafic aerien. 
Fondee: 1919 
Siege: La Haye, 3 Anna Paulownaplein. 

Avec ses remerciements an ticipes, la Le ~ation de Yougoslavie 
saisit cette occ a sion pour renouveler au Ministere des Affaires 
Etrangeres les assurances de sa tres haute consideration. 

La Haye, le 24 decembre 1947 



' ' 
Bijgaand heb ik de eer ~, voor Uw georuik,een 

-fotocopieen te doen toek'omen, naar tle inhoud waarvan 
neidshal ve I:loge ~~?rden verwezen. · _ . . 

. De geadres:seerde is de .reserve-l"',li tenant-kolonel 
J .A. NEUYSN, wonende .Sa,.rphatipark 79-I te Amsterda\'D., die 

> het origineel couvert met inhou,d t.e.r "inzage eaf aan de 
po~itie ter plaatse v~n inwoning. . 

HoogE'delGestrenge Heer 
j.oor H.E •. G. yan Ameyden van 
ofd Bureau B - Sectie G 2 

de Gerterale Staf, 
iana-Kazerne-Clingerida~l 
G r a v e n h a g e • -

.. 
HOOFD VAN DE 

Voor de,ze, 
/' .. J_ 
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No. 144 c-5 2 
=========== 

J tU-- ,,_ "J'Y/ / ~~ April 19.52 . 

/ /} ... \ 
Betreft: Zuidsla.vische aange legenheden . P-~ " J. A APR. 1952· : 

ttijlagen : 2. l(t!' tP5./.f"_ P/ffjf~ ___::- .. -' 0•. 
_vE_R!Rq_uvmLrJK. ~/. :J!b2 (/ v· CDI , 3,. a~ ·. 

VJ~ t.; ./?"~.,._......__..~ 
Hierbij ~orordt U, om te behouden, toege zonden een tweeta l foto
copieen, naar de inhoud waarvan kortheidsha lve mage worden ve 
we zen. 
De geadresseerde is de reserve Luitenant-kolonel J. A. NEUIJEN, 
wonende Sarphatipark 79-I te dezer stede, van wie het originee 
couvert met inhoud ter inzage werd verkre gen. De heer NEUIJEN 
za l zich met de milita ire overheid verstaan inzake deze aan
gelegenheid. 

=====lf-====================================================== 
No .13. \ F3. 
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VAN 

.; . 
MINISTERIE 

BUITENLANDSE 

'S-GRAVEN HAGE 

G 
~ERZOE KE BIJ BEANTWOOROING KENMERK, 0 N DE H W E R P, 0 AT U M EN NUMMER TE V ·ERMELOBN 

Kenmerk: Direotie Algemene Zaken/VZ 

Onderwerp: In- en ui treis-visa 
Datum: 12 ~!Iaart 1952. 

Nummer: 20824 
voor diplomaten (Zuidslavie} 

Bijlagen: 

• 1952, 

~/ 

~ .t?..&'iJ 
Met verwijzing naar mijn ~ch~en van 17 Januari 

Directie A1gemene Zaken/ VZ No. 3366, heb ik de eer U 
hierbij te doen toekomen afschrift van ee,n brief van de 

Tijde1ijk Za~kgelastigde te Belgrade, d.d. 15 Febrv..ari 1952, 

No. 519/114 ., betre:ffend.e Zuidslavische in- en ui treisvisa 

voor diplomaten, naar de inhoud waarvan ter bekorting moge 
worden venvezen. 
~ 

DE MINISTE VAN BlJIT11~LAl~ DSB ZAKEN • 
Voor de Minister, 

De Chef der Tiirectie , 

~ 
• 

AAN: 
het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheids 
dienst. 
t.a.v. Jhr . Mr Serraris~ 

<!\ 7362 - '5 1 



AFSOHRIFT . 

/ 

,. GEZAN TSCHAP 
DER NEm~RLAtJDEN . BELGRADO , 15 Februari 1952. 

No. 519/114. 

~uidslavisch in• en uitreis 
visa voor diplomaten . 

• 

• 

Met ver wijzing naar Haar telegram 8006 d.d. 4 Februari 
j .1. heb ik de ear Uwer Excellentie te beriohten, dat het 
Mi nis terie van Buit.enlandse Zaken hier ter stede bij n ota d.d. 
12 Februari 1952 No. 8291: 

a. de ontvangst bevestigde van mijn nota d.a. 5 Februari 
1952 houdende mededeling• dat Nederland de gev:raagde recipro

~ c i teit verleent en aan de hier bedoelde oategorien personen 
~ uitreisvis~ verstrekken geld i g voor Neder lamdse grenspos-
1 - • ~ ten welke openstaan voor het 1nternationale verkeer en wel 
t voor de Chef de Mission en gezin voor de duur z ijner ambts-

periode en voor de diplo~tiekB ambtenaren en hun gezin voor 
"" een ja.a r , 

b. een lijst gaf van ~uidslavische grensposten open voor 
het internationals verkeer. Eventuele veranderingen in deze 
g:rensposten zullen tar kenrJ.ia van di t Gezantschap worden ge 
bracht. De Zuidslavisohe grensposten waar de grens in dit ka
der mag wprden overschreden zijn de navolgender 
Grens met internationals 

" 
Zone van Triest 

" Italie 
II If Oostenrijk 

" " Hongarije 
" " Bulgari j e 
" 

11 Griekenland 
Vliegvelden 

Zeehavens 

Kozina~Sezana 
Gorioa, 's-zomers Ratece -

Planica, 
Jeseni'ce ,Maribor ,Sent Ilj, 
Dravograd, 's-zomers ook 
Podkoren,Jezersko, 
Ljubelj. 
Subotica. 
Dimitrovgrad, 
Djevdjelija, 
Zemun (Belgrade} 
Lucko (Zagreb ) 
Rijela,Split. 

-De-

Zijner Exce1lentie 
de Heer Minister van Buitenlandse Zaken, 
te 1s-G r a v e n h a g e. 



• ( -2-

De Zuidslavisoh•Roemeense grens is niet te ove xschrijden 
Een diepe grensstrook aan de Roemeense zijde is trouwens ver
boden gebied. De Deense Gezant hier ter stede, die ook i n 
Bukarest en Budapest is geaccrediteerd wilda zich van Buka
rest per auto naar Belgrade begeven dooh kon daarvoor van 
Roemeense zijde geen toestemming · krijgen en moest over Elida
pest rijden en bij Subotioa Zuid-Slavie binnenrij den. 

De Tijdelijk Zaakgelastigde, 
w.g . Mr.A.F.Oalkoen. 
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CHA 2+1 

MINISTERIE VAN 
BINNENLM1DS~ Zl~~N 

uo • 
Bijl.: 

128434 ,, 
een 

Betr.: Zuidslavische in- en uit
rcisvisa voo.c diplomaten 

co 128434 (14/2-52) 

' s-Gravenhage, . .~ fd, a't52 
J avastfiaat 68 

V:ERTROUWELIJK 

Ingevolge Uw verzoek doe ik UHhugede1-
gestrenge hierbij toekomen een afschrift vro. mijn schrij
ven van 12 Februari 1952 No. 123434 betreffenJ.e Zuidsla
vische in- en u.i tre isvisa ·q-,)or dJ.plormten aan Zijne 3x
celle..a.ti::~ cle I.:inister van J3u.itenla..'ldsc Zaken, naar de in
houd waarvan kortheidshalve zij verwezen. 

De Hoogedelgestrenge Heer 
Mr J.P.G. Goossen, 
Hoofd Bureau Kabinet van de Afd. 
Politie vru1 het Ministerie van 
Justitie, 
Raamweg 47, 
' s-GRA VENBAGE. 

HZT HCOFD YA~1 DB DIEUST, 
Namen~ deze: 

Jhr Mr W. J Th. SERf,ARIS 



• 

' 

N 0 T A bij co 128434 -~~ 

\.~~ AAN: HC 
VAN: PHC 

.__--

Blijkens nader bij Buitenlandse Zaken ingewonnen 
informatie is de bestaande praktijk onzerzijds dat Joego
slavische diplomaten visa krijgen voor meerdere in- en uit
reizen met een bepaalde looptijd, bijv. 3 maanden. 

Wij zijn in deze thans reeds royaler dan de Joego-
slaven. 

(T.a.v. de Russen neemt Bt. Zaken een minder see
pel standpunt in. Zij krijgen slechts visa voor ~aareis). 

Uit veiligheidsoverwegingen bestaan n.h.v. geen be
denkingen tegen een overeenkomst als door de Joegoslaven 
voorgesteld. 

Sinds de omzwaai van TITO gaf het gedrag van hier 
geaccrediteerde Joegoslavische diplomaten nooit aanleiding 
tot ongunstig commentaar. · 

30/1-52 
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OHA 
COPIE VOOR H~ .... 

" 

ene 

47 \/ 
1.26434 

Zuidslavi. che in- on uitreiSJ 
visa voor diplo tel. 

00 128434 (8/2-52) 

V 1. fEB 1952 

In untY:cord op Uw brief van 17 J~nlll.'tr.1 j.l., 
Direetie Algc.one Jak~vz. ~o. 3366, betrettende bet in hoofde 
g~noamd onder rp, heb ik d-e eer Uw-e Excellen·tie ~de t-o delen, 
dat dezerzijaa geen bode~~ingen beataan tegan invoering ~an de 
dOQ? q~ ZUidslavieche autori eiten voorgasteld~ regolin- inzaxe 
d~ fgifte van viea aan diplo~~ten • 

AAN& Zi~ns E~e~llentie 
d. in1ater van :Bui ... enlandae Zakea 
' s-G R A 'i £ 11 . H .c~. G ;:; .. 

52 



bij 00 12843~ 

A.AN: HO 
VAN: PHO 

, Blijkens nader bij Buitenlandse Zaken ingewonnen 
informatie is de bestaande praktijk onzerzijds dat Joego
slavische diplomaten visa krijgen voor ·meerdere in- en uit
reizen met een bepaalde looptijd, bijv. 3 maanden. 

Wij zijn in deze thans reeds royaler dan de Joego-
slaven. 

(~.a.v. de Russen neemt Bt. Zaken een minder see
pel standpunt in. Zij krijgen slechts visa voor ~Bareis). 
. Uit veiligheidsoverwegingen bestaan n.h.v. geen be-
denkingen tegen een overeenkomst . als door de Joegoslaven 
voorgesteld. · 

Sinds de omzwaai van TITO gaf het gedrag van.hier 
geaccrediteerde Joegoslavische diplomaten nooit aanleiding 
tot ongunstig commentaar. 

30/1-52 
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Ik ueem aan·. dat voor Illes en:i:ants munis d •un passe
poirt ordinairef'. een leeftijdsgrens is vastgeateld. 

.. • • . .r \ • 
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Nota KA Dr. Margadant . 

Bij schrijven van 2 Februari 1950 No. 11487-1027 GS 
werd van de zi j de van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken mededeling gedaan, dat een nota aangaande de commu
nistische activiteit in Nederl and ter kennis was gebracht 
van de Minister-President en de leden van de Ministerraad, 
waarbij de verwachting werd uitgesproken dat spoedig ter-
zake concrete voorstellen zouden kunnen worden gedaan. In 
deze nota vond o. m. uitvoerig behandeling het vraagstuk van 
de activiteit van het personeel van de ambassades, legaties 
en handelsvertegenwoordigingen van de landen gelegen achter 
het IJzeren Gordijn. De conclusie was , dat Nederland eige-
ner initiatief ertoe over diende te gaan om niet alleen het 
in- en uitreizen van hier te lande verblijvende Oost-Europese 
diplomaten en handesvertegenwoordigers te binden aan een voor~ 
afgaande in- en uitreisvi sum , maar dit tevens te beperken 
tot een enkele uit- en inreis, terwijl daarbij tevens zou 
dienen te worden aangewezen langs welke doorlaatpost betrok
kene het land zou mogen verlaten en weer binnenkomen. 

Blijkens schrijven van de Minister voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen van 27 Februari 1950 Letter K 16 heeft 
de Ministerraad in zijn vergadering van 13 Februari 1950 
evenbedoelde nota ~ kennisgeving aangenomen. 

De nota is voorts a angeboden aan de leden van de Co~rdi
natiecommissie. Bij de behandeling in haar vergadering van 
14 April 1950 werd besloten het vraagstuk in beschouwing 
te doen nemen door de werkcommissie. E.e.a. resulteerde in 
de opstelling van een advies voor de Regering, waarbij~·werden 
aanbevolen maatregelen conform ~ hierboven vermelde sugges
ties 1:.!! de nota~ Buitenlandse Zaken. 

In de vergadering van de Co6rdinatiecommissie van 24 
November 1950 deelde de Voorzitter mede, dat het gedeelte van 
het advies omtrent de vreemdelingen goedgekeurd was door de 
Ministerraad enter uitvo ering was opgedragen aan de betrok
ken ministers • 

Met de nota van het Ministerie van A1gemene Zaken van 
16 Januari 1952 FA 4095/63 wordt medede1ing gedaan dat aan 
bovenbedoe1de uitvoering geen gevo1g is gegeven, b1ijkens 
een verklaring door de vertegenwoordiger van het Ministerie 
van Buiten1andse Zaken op 22 Januari 1952 in een Co6rdina
tiecommissie afge1egd, omdat B.Z. van mening was, dat "zo1ang 
de andere 1anden hieraan niets deden, het niet op de weg 
van Nederland lag hiermede te beginnen, terwijl daarom ook 
de doe1treffendheid van eenzijdige Nederlandse maatrege1en 
werd betwijfe1d.» 

B1ijkens net Verslag van de vergadering van de c.c. van 
22 Januari 1952 heeft Frankrijk per 10 November 1951 het aan
ta1 door1aatposten voor lieden van achter het IJzeren Gordijn 
zeer sterk beperkt; de desbetreffende rege1ing geldt echter 
~ ~ personen met ~ diplomatie~e status. Buitenlandse 
Zaken zal deze zaak nader bezien en b~nnenkort een oordee1 
over deze aange1egenheid mededelen. 

Aangezien Jugos1aviij niet tot de IJzeren Gordijn landen 
behoort is het hierboven gememoreerde niet voor onderhavige 
aange1egenheid van be1ang. 

KA, 11.2.52 
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NOTA 
A an 
Van 
Bij 

: H. C. 
: CLR 

co.: 128434 

Ter beantwoording van 128434 aan Bt.Z.meen ik op 
de vol gende punten de aandacht te moeten vestigen. 

a. Met uitzondering van 11 de kinderen die over een ge
woon paspoort beschi kken", is hier slechts sprake van 
personen met diplomatieke status. De voorgestelde 
nieuwe regeling maakt dus, wat Joegoslavische diplo
maten in Nederland betreft, geen enkel verschil met 
de heden reeds gevolgde praktijk. Het komt in Neder
l and niet voor da t een vreemde diplomaat belet wordt 
bet land te verla ten, ook al zou hij geen geldig vi
sum meer bebben. Het kan er dus alleen gemakkelijker 
op worden voor de in Joegoslavig verblijvende Neder
l andse diplomaten. 

b. Indien ik goed geinformeerd ben is er sprake van, 
dat de diplomatieke voDrrechten bij grensovergang, 
in de toekomst slechts zullen gelden voor bepaalde 
aangewezen grensposten. De clausule 11 •••• toue les 
pas sages frontiers ouverts au trafic international 11 

lijkt me dus wel wat ruim gelcozen. 
Weet U, of kunt U informeren, hoever bet met boven
bedoelde regeling thans staat? 
Er zou rekening mede gebouden kunnen worden bij bet 
antwoord aan Bt.z. 

c. Ik neem aan dat voor nles enfants munis d'un passe
po:bt ordinairet' een leeftijdsgrens is vastgesteld • 

d. Het va l t op dat de Joegoslavenr,; ·1met het voorstellen 
van vergemakkelijking van het diplomatieke grensver
keer, wat Nederland betreft een open deur intrappen. 

Is dit wellicht een a anloop tot het vergemakkelijken 
va n het norma le grensverkeer? 
T:tto-land staat thans weliswaar militair aan Wester-
se zijde, maat dat is slecbts bittere economische 
noodzaak, die politiek door het Westen wordt uitgebuit. 
Het zijn en blijven communisten en of zij voor Bel
grade of Moskou werken is slechts een gradueel ver
schil uit veiligheids oogpunt, 

\ 

CLR. 
23-1-'52. 

~ 
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e>· • 1· ~VI / 
MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKE 
'S-GRAVE N HAGE d J2.?. / 

fj- 2~/ / 
V E R Z 0 E K E B IJ B E ANT W 0 0 R D IN G, KEN M E R K, 

Kenmerk: Directie Algemene Zaken/VZ 

Onderwerp: Zuid-Slavische in- en ui treis 
visa voor diplomaten. 

Datum: 17 Januari 1952 

Nummer: 3366 

VERTROUWELIJK 

Bijlagen: 2 • 

• 

• 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen af-

./. schrift van een brief met bijlage van Harer Majes

teits Gezant te Belgrade dd. 3 Januari 1952 No. 6/2 

betreffende bovengenoemd onderwerp, naar de inhoud 

waarvan ter bekorting moge worden verwezen. 

Ik zal het op prijs stellen terzake Uw ziens-

wijze te mogen vernemen. 
flit 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

/.~e, 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
t.a.v. Jhr.Mr. Serraris. --

~7822-'50 
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• 

Le Ministere des Affaires Etraageres de la 
Rdpublique Pop~laire Fdderative de Yo~goslavle pr~sente 

se~ compliments a la L~gatioB des Pays-Bas et a l'hoaneur 
de lui faire savoir ce qui suii: 

Le .Ministere des Affaires Etrangere.s es·t pret 
a supprimer, sous condition de reciprocitd, les visa~ de 
sortie et a d~livrer des visas permaDente valables pour 
plusieurs voyages aux categories des person~es ci-dessous 
eD~erees permettant de fraachir tous lee passages froa
taliers ouverts au trafic intermational: 

a) au Chef de · la Missiom diplom~A.tique- pollr 
toute la dllree de sa misai~A en Yougoslavie; 

b} au perBonnel diplomatique figurant sur la 
liste du corps diplomati~ue- pour la duree d'u~an; 

c) au..x membres de la fa.mille d.es personnes 
meationades ~ub &) ~t b)- pour une periode correspondante, 
y compris les en fan te muais d 'un pass.eport ordin.aire. 

Le Ministere des Affaires Etrangeres saurait 
gre a la Legation des Pays-B~ de bie~ vouloir !'informer 
si les au tori tes competentes des Pays-Ba·e som t dieposees 

a •ppli~uer la reciprocite loE~ de la ~elivrance des visas 
au.x: personnes mentiennees ci-de~~us. 

1 
Le Ministere des Aff~ree Etrangeres saisit 

cette occasion de. rei terer a la Legation des Paye-Bas l' 
assurance de sa haute consideratio~. 

Beograd, le ~1 ~ecembre 1951. 

LEGAtiON DE~ PAYS-BA~ 

B e o e _r a d 

/ 



R A P P 0 R T V A N Q. 

Bijgaand stuk ontvangen van Buitenlandse Zaken. 

s.v.p. agenderen ~retour ~Q • 

.. ~ 21.1.52 



VE.HTROUVrELIJK 
Verbina ing: No. l2 
Do ss . 2~/104. 

Onderwerp: D.SCHILP 

4 Januari 19?2. 

t. /~/_ ~ 
17/. u,:; 

' Datum ontvangst bericht:---
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
V/aardering be-~. icht: betrouwbaar 

Tevens bel'icht gezond.en aan:--
Ledewerkende instanties:--
Ondernomen actie:---

(, ~:. . " 

UITTREKSEL 

Uit: r;t> 2;~ 
Voor:O J) b! '& 

0 7 .)A;,.; I .. 

L;;L-- 116 11 ~ 

/ \ ' • • J Van een inf ormant werd vernomen , uat ·:r :::e •; r ·:. aar-
schijnl~jk' een _stli tsing ~an~~aande is in " '!Je Ylan" 
~ FrJ.ts ,KIEF Karl F!"iedrJ.ch RIEF, geboren ~(' ~ ei 1 9Ct·~ 

~~e Rotterdam) heeft in kleine kring een circu1ai re ver
spreid, waarin hij Dirk SCHILP (gebore n 11 October 1093) 
beschuldigt van politieke corruptie. De zijns i nziens 
laakbare gedragingen van SCHILl-' bestaan hicrin, da t 
SCHILP ten behoeve van "De Vlam" ge 1de ~1 heel t Geac cep t eerd 
van het Hoge Commist?ariaat dar H. I. KI EF i s van mt.min£1, 
dat "De Vlam" daardoor afhankelijk is geworden vn n het 
Hoge Commissariaat. 

Frits KIEF heeft eveneens een br~oi ges chre ven aan 
D.SCHILP persoonlijk, waarin hij hem beschu1digt van mani
pulaties op f~ancieel en politiek gebied. 
· Een arbi t"B.geaommissie, gevormd door. Sam Dl!: ':IOLFF 
(Salomon DE WOLFF, geboren 13 AuGustus 1878) en LSErtr.r~; ~;s 
(Dr Pieter Jacobus IliEEHTENS, geboren 6 8epteJi1be r 129:1) 
eiste na onderzoek va~KI8F, dat hij zijn beschu1diginGen 
aan het adres van SCHILP zou intrekKen. KITIF we igtJL' t di t 
evenwel. . 

KI-&F het:::1·t voJg ens inforJn?.JJ.t nog een behoor1ij l:e aan 
hang in 14 De- Vlam" D.-sciiiLP zal·- trachten nog v66r zijn v rn
trek naar IndonesHJ op 2:> Januari 19?2, .r'ri ts KIC:;F ui t 
"De VlaiiJ:" te_ verwi.jd.eren. 

_ ... Wae.rsohi-jn~ijk .zal KI'EF dan ZJ.jn aanhang meenernen en 
een eigen blad'~aan uitgeven. 

De situatie is thana zo, dat D.;>C.HILP zeer nauw samen
erkt met het Hoge Commissariaat van de R.I., o.a. met de 
litaire attache HARJONO, terwijl anderzijds J:.' .I: I [i;. '' ~, terk 

g orteerd is voor.Yoego-Slavi~ en betrekkingen onderh oudt 
~m de Yoegoslavische Ambassade te 's-Gravenhaee. (einde) 

'· 
0 
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' 

NO T I T I E 

AAN : HC/CLR 
VAN :HKB 
No.: 3635 
Betr.: JOEGOSLAVISCHE LEGATIE. 
Typ • .Q. 

In antwoord op Uw notitie d.d. 5-12-1951 
No.(C.O. 123525) deel ik U mede dat in mijn rapport d.d. 
19-11-1951 No.: 3482 inderdaad bedoeld werd V.POPOVICE. 

Het door . U onder 1. gestelde is in onderzoek. 

KB, 17 Dec·ember 19511 



• • 

• • 

N 0 T 

Bij. : 

Aan : 

Van: 

A 

co 

H. C. 

CLH. 

123.525 

In aanmerking komende nieuw geaccrediteerde personen 
bij de Joegos1avische Legatie zijn niet uit Parijs afkom
stig. 

Ml i. kan d it C.O. we1 worden opge1egd. 

20 Maart 1952 

CLR 



Ref.: ·Uw No . '3482 

2. Bij mij zi.jn bekend: : . 
a. de le Seer. Deja POPOVIC, , . 
b. de neoonomische funotionariau, · vojislav 

kend). 
De door U genoemde • POPOVlTOa -is mij onbekend. 

'3 •. Kunt U opheldering verechaffen? 
' .c . ..}:;-

29 November 1951 

t Rappel: :1:5 1.52 

(U 



' 

' 

RAPPORT van KB 
voor HC 

Nr.: 3482 

Betr.: Joegoslavische legatie 

Uit goede bron werd vernomen, dat de vroegere 
Conseiller van de Joegoslavische legatie is teruggeroepen. 

X f Voor hem in de plaats is gekomen: M. POPOVITCH, die 
vnl. de leiding heeft der • section commerciaie '~ 
(ook aan de Gr. Hertoginne~aan ondergebracht). Verde 

~zijn er drie "nieuwelingen", waarschijnlijk van de 
Joegoslavische Ambassade te Parijs afkomstig, vnl. voor 
handelsafdeling en voor Toerisme ingeschakeld. (Een en 
ander duidt dus wel op grote activiteit, want Parijs 
gaat door voor een der belangrijkste posten). 

Lissone Lindeman is hier voor · ingeschakeld. 
Er is kortgeleden iemand van Lissone Lindeman uit 
Joegoslavie teruggekomen. Lissone Lindeman geeft sedert 
die reis van een van hun mensen een blad uit, dat uit
sluitend aan Joegeslavie gewijd is (sinds September / 1951). 

,[i tALtt..~.l,tL 1 • > tl. P ~~) ~<..e\.~ f' t. Ct...., 

1Jf 19.11. s:-1 c ifc.t£ ,_ c.Ctt. t. t.i~t , 1}-C--t,t!r.. .( r '- C.el'..f ~f. 
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NOT.I1~ 

fu~N: CLR 
VAN: CA 

Betr.: personeel Joegoslavi s che 
Legatie. 

De Joegoslavisch Legatie/HandelsAfd.en Scheep
vaart Mi ssie bestaa t uit de volgende personen: 

BOTEill~AN , Hendrik Jan, geb . 30/10-1911 t e Haarlmmermeer, 
chauffeur Ha~del safd. te Amsterdam 
wonende : Marco Polostraa t 222hs te Amsterdam. 

BRZIC? Ratko, geb . 19/7-1917 te Drvenik, 
le Se cretar is 
wonende: Plein 12, Den Haag, 
ingek omen: ... 1 u.. "'-"-'-'-<.A"""4.U:; '£c.~..,.' V1 

~DAVORIJA, Milan, geb . 14/10-14 te Gra~ovac, 
beambte, , n 1 
wonende: \.1,..4-~ v..' 'I~~ JA-"' ....., 
ingek omen: 27/8-51 

DAVORIJA, Milica, geb . 15/4-23 te Grabovac, 
echtgenote beambte, 
wonende: 
ingekomen: 27/8-51 

DUNDIC, Marija, geb. 13/4-34 te Dubrovnik 
dienstbode, 
wonende: Alexander Gogelweg 28, Den Haag, 
ingekomen: ± October 1950. 

ELIAS , Angelo, geb. 3/12-07 te Altona, 
tolk Handelsafd. te Amsterdam, 
wonende: Jan Luykenstraat 187, Den Haae;, 
ingekomen: 

-----GRIJAK, Stevo, geb. 15/6-1914 te Vrkovine, 
beambte, . , ~;. , 1 
wonende: fl -'\.1 "'"'" c- ... · · (' '' · • "' 

ingekomen: 14/9-51 
GRIJAK, Masa, ge b. 21/4-1924 te Podum, 

echtgenote beambte, (dochtertje 4 j.) 
wonende: 
i ng ekomen: 14/9-51 

JAKSIC, Nato, geb. 1902 te Dubrovnik, 
Gezant, 
wone~de: Alexander Gogelweg 28, Den Haag , 
ingekomen: 30/10-50 

JAKSIC, Paula, geb. 1921 te Serajewo, 
echtgenote Gezant, 
wonende: Alexander Go[1elweg 28, Den H,.1-ag, 
ingekomen: 30/10-50 

KAKSIC, Franica, geb. 1873 te Du'brovnik, 
moeder v/d gezant, 
wonende: Alexander Gogelweg 28, Den Haag, 
ingekomen: 30/10-50 



• 

-2-

...,.... KONJEVIC , Mihai1o, geb . 8/10-1907, 
~ 1 e Secretaris , 

wonende: Suezkade 137, Den Haag, 
ingere isd: 12/6-51 

KONJEVIC, Mileva, geb. 8/6-1925 
ecHeenote 13 secre t aris , 
wonende: Sue zkade 137, Deh Haag , 
ingeri~sd: 12/6-51 

~- !~ICEVIC , Slavko, geb . 31/5-1894 te Nova Grad iska , 
,-- butler, 

wonende: 
i ngekomen: 13/6-51 

M.~RICEVIC , Marij a , geb . 8/12-1894 te Modling , 
kokkin , 
wonende: 
ingekomen: 13/6- 51 

I<1_sillJA.JOVI C, Saveta, geb . 1927 t e Leskovac , 
ambtenare s Handelsafd . te .~sterdam , 
wonende: Vondexstraat 16~, ~en Haag, 
ingekomen: c...v--- _ 

~ ~·ord~e, geb . ~/3-1910 te 3e1grado, 
ass ~sLent ~~ e1s~aad, 

woner:. -e: le S eel -incLstra.a. 52, :Jen ."ac:.z , 
5/---- 5=-
7/'t..-~.---<ct--r~ ,-.. - ~... 5/- --- 9- 7 ~~~~~Ka~,- ~- - -
ass~s~e~~ ~~~e~ s~aa~, 

- ~e~ e: ~e ~ee~~ncLs~~a~~ 5 , ~e~ ~aag, 

z:..~a, gs- . - _-::.. _.~=..._ -:e 3:._~ e- ~:__::G.., 

ecn--o~o-~ ~ e ~ocro- a:::-~s ' -~o~ ~ -~~cr.) --~~- ~~ - ;:)~ __ .., - -··-~ ___ ..,. ___ 1 

T en- e: ::::as:::.~s::~aa-:; -_5 , ::::::JeL __ aa£, 
~ge~oEe~: 5/5-5 . 

: c, -o'islaY, geb. 22/6- g: _ ~e Ze~n , 
eco:r: . functionaris, Bande1safcl. te .,nsterdarr:. , 
'vonende: :3weelinc.t:straat 52, :Jen Haag , 
ingekomen: 1 ~~ --f) .- /, ..- 1 

POP07IC, Zora, geb. 20/12-25 te Crira ~rava, 
echtgenote econ. funct. 
wonende: s~eelinckstraat 52, Den Haag , 
i ngekomen: 

PUC, Dr Bo rs, geb. 15/5-1907 te Gor iza, 
~ Handelsraad/Handelsafd. te Amsterdam , 

wonende: Joh.v.Oldebarneveltlaan 87, Den Haag, 
ing ek omen: 17/~-51 

PUC, Mira, geb . 9/3-23 te Litija, 
echtgeno te Handelsra~d , (2 kinderen) 
wonende: Joh.v.01debanneveltlaan 87, Den Haag , 
ingekomen: 17/7-51 



f'~rlenging: Ho . 12 

.Ooss . 13/298- M . 
·nderwerp: Visumverlenging . 

liierbij ~ordt medegedeeld, dat op 25 September 1951 , 
tot het a:r'slui ten van een handelsovereenkomst met Neder 
land , te 's - Gravenhage arriveerde de Joegoslavis che onder-
dean , 

)\ 3lobodan JGV·' lJ VIC , geboren 3 Augustus 1921 te Bel-
grade . 

~ijn paspool't is voorzien van een dienstvisum , hem op 
17 Septe1aber 1951 verstrekt door de :.ederlandse Gezant te 
Be l grade en geldig voor 30 dagen . 

Door de Politie t~:: 's - Gravenhage is het v i sum ver -
I~ ent;d tot 23 _,ovember 1951. (einde ) 
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J'to~ n:tilc(_, : ' 0 .12 

.o.ss . 22/~ 4 

01Jclervve r p : FinancH!le ,moeilijkheden van he t orgaan nne Vlam''. 
Dc, tUJ:il on tvangs t bl;Jricht:---

Bc~ trou ,. baa1·heid beric.htgever: betrouwbaar 
'!faardering bericht: betrouwbaar 

Tevens beric~t gezonden aan:--
J.:edewerkende . :Lnstanties: --
Ondernomen actie:---

lTTREKSEL 

Uu, OD 273 
Voqr, OD 633 
o.a.vo: :B IV 
Dcrto: 4-1-52 
Par,: 

Va:n ... een goe-d ga!nformeerd .,perso on is het volgende 
vernomen: 0 

· ."Het socialistisch 
0 

orgaan "De Vlam 11 heeft reet ernstig 

•• ... 
-~· · 

iinan6oi~le moeilijk.hede.n te kam-pen en zal zeer waarsohijn-
1i;Jk binnenkort niet laLger verschijnen • 

lie kosten voo~ het dri.lkken, verspreiden etc. van dito 
or~aan bedragen plm. f.lOOO,-- per week, terwijl het or
t'Bar:. aa~ bat en ee!1 be drag van slechts plm. :f. 500.-- per 
~eek opbrengt. 0 

-. ~r b-.:: .::.;taat no"" een zeer klei.l'le kans, CJ.at '':Je Vlara''o 
1'inancBsl ':.estat .. nd zal ,.orden door- de l.oego-0lavische 

J.J l=J catie. ~Jt: j_eider.s van "De Vlam" hebberi n.l. tei·~a.ke ccn-
'1-41 r; a e:t ·, !<. , ·.n ~ :H3" l cJf;ati -3. 1'(einde) · , · 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen) . 

.0--N:A FG E D AA N 

I---A-fd-.f-Se-ct_.: _C._"'_C._~ ___ n_a_t.:_J'.._ ._ ,_9·_ "'_fl __ P_a_r.:_, ..;...{t/'_

1 

_p_. ·--I ·····························;;···· ••••••···· 

Interne aanwijzingen A C D. 
I 

,}.::_/ /; 
AC D. 7, Dat. : Par.: 

..... ............ .. . .... ................... ....... ...... ... ..................... /················· 
L J; ,.- / 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 



V.rbinding: :o . l2 

- oss.l3/29828 

Ondo:;rwJrp: a . ELII\.S . 

3ijlage: een foto . 

• 

ri...;rbij r;ord t toegezonden ~ n foto van 
A.nge lo ELIAS, e;e boren 3 ll>Jc3mb--r 1907_ te altona (Dld . 

van beroep vertaler, wonende Jan Luykenlaan 187 te ' s - Gra
venhagJ . 

BLIAS is op 7 ]ei 1932 te Hamburg gehuwd met: 
~ j Louisa ;· arianne I artha BIBL , g8 boren 18 l!ove.,lber 
te Ha,J.burg . 

Het echtpaar he ft een zoon, genaamd 
.. 1( 1 Jdgar , gsboren 18 3cpta~ber 1932 te Hamburg . 
'~ . Het cezin ~LIAS vestigde zich op 7 Cctober 19~0 in 

daze gemeenta , kor.Jnd~ van Amsterdaffi, waar m n zich vestig 
de op 24 lctober 1938, komende van Ha .. burg . 

~LI S is als vertaler in dienst van de Joego- Slavisch 
Legatie alhier . 

Voreng.::moer.,.dc person:m, die de liredcrlandse nattonali-
teit bezitten, komen in de administratis , ook op politiek 

~gabied , niet voor . (einde) 



• 

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

Afd ./Sect.: Oat.: Par.: 

Interne aanwijzingen A C D. 
' \ 

I 

ACD. Oat.: Par.: 

Aa~tekeningen (Nummeren s.v.p. !) : 

1 I . (}££ /C .k(t/ ~j{~ 
../ 

z ········ · 

~/:£;) .. ~····~ ·~·~ ···················· 

. ·················· ·/PJ.· ·6-·~··J) 

• ·•·.·.·.··· .. ·.····~:.·····:· ·::.··: :::::::.::.:: : ::: : . 



Op 5-7-51 ·ne_·d aan Sfu.l.:CHf:S b ri ef CEH/5 1/361 ( 111480) ge sch r even , 1 

-~ ~arin hem in1ichtingen verden eevr aagd n.a.v. rap~ort 111480 dd . 19 
19 -6-51 en het aanvu11ende rapport-C dd . 19-6-51 he i den van CLR aan 
KA-R .A. Op 25-6-51 werd aan SP IL brief 11j 480/C3S/887(111480) en 
op 27-6-51 aan E.X.PRESSE brief No. CFH/51/142( 111480) me t de ze1fde 
inhoud e;es cl1reven. 5-7-51, KA-R.A., H 

\. 

J /. t,./ , 

/ ., 
. cr 

. ' 
A; 

·/ ,. 



• 

SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

N1\'FGEDAAN 

Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. ~(. Dat.: '- ~ -~L 
Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 

!J t1rt''. 
tfl, /z c. ---

- ············ r.·~.n ·.·.···········.fl •. _·.- .·~-- -· 11' o .J1;1.. ~ . "" .. . ... -· .. . .. ... ~JJ.. 
f f 

.......... ,........ .·.········· ··~"-'····.·.·.··.·.·.·~---~···· ····-· .. ·. ~ ~~--t··l~. I\ ~-·-·I . .(J .. ;i,?..( ..... . 

············ .. · ~- .:19,.(./A " if?..g I 

. ... ..... ........ .. .. ....... ........ .............................• ......... ......................... . 

'fv"-tlk., ......... j} ······ ·· ··········· 
................ .. , ....................... .. ................... .. .. ....... ! .................................... .. · .... l£{.1-.{ .. ~.J;; .. .. ............... . 

..... /k~Je I .t>. ,tJ ·· 
pa~./d!I'J.f> ~/ ................... · ··•·•···••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·················· ······••·•·••••••···••·••••••••••••••••••••••··············· z 2~~: ~~z ..... ,~:;,;:;;.zE< ~:nl'; ···························· f f ...... . .... ~~·· 

;r Jft.l: { ..................... ... ...................................................................................... ········································ ················································· ..... ............. . 
,· 



• 

• 

£! / 

f-tJ II-~: /f 
-n!z . I 

RAPPORT: : ,- I t.: 
Van: Ka-Ra 
Aan: HC 
No.: F/420 
Onderwerp: 

·-- ---
L.I ~ ~ : " 

,-ro-;-- •t 
.. (?- R: . 
;ol .. -~ ..,_·7.- • 

Bezoek van Joegoslavische Regeri ngs 
Personen aan Nederran~ 

(..p 

In antwoor d op Uw nr . 111480 d . d .1 9 . 6 .1 951 ~eldt 
Expresse ons de onderstaande hewegingen mede: 

~ J RANKOVIC, Alexandre , geb i n 1909 te Drazevac. 
Kol onel-Generaal? 
Secretaris van de Joegoslavische Comm . Partij. 
Lid van het Politbureau. Vice-president en 
Mi niste r van Dinnenlandse Zru~en van de Federale 
Reget·ing . Heeft zich i nderddad naar V!e st-Europa 
begeven ( Zwitserland, Frankrijk, en Groo t Brittm1ie 
Ju_~i 1951). Het i s niet gebleken, dat betrokkene 
tijdens zijn vertrek uit Belgrade voornemens was 
naar Nede rland ~e gaan . 

b f ST.AMBOLIC,, Peter, geb . in 1912 te Brezova. Lid 
van het Organise Bureau van het Centrale Comite 
der Joegoslavische Comm.Partij. Lid van het pre
sidium. Voorzitter van de commissie voor Buiten
landse Z~en der Nationale V.ergadering . Vice-
~esident van de Servische Regering. Betrokkene 
begele idde RANKOVIC. 

c I STEFMTOVIC, Svetislav, geb. in 1910 in Servie . 
Candidaa t-lid van het Centraa:}. Comite der 
Joegoslavische Comm. Partij. Lt-Generaal-Gede
puteerde naar de Nationale Vergadering . De 
vermoedelijke cgef van de Volksmilitie. Onder
Minister van bet Federale Ministerie van Binnen
landse Zaken. Betrokkene begeleidde RANKOVIC . 

d j PE~lliRIC, Slobodan, geb. in 1918 te Pitovo Uzice • 
Lld van hot Centraal Comite . Gedeputeerde naar 
de Nationale Vergadering . Minister van Binnen
landse Z~en van Servie . Betrokkcne begeleidde 
RANKOVIC. 

e KOS, Frank, geb. 7-8-1912 te Marebor . Ex-Gezants
cliapsraad aan de Joegoslavische Ambassade te Landen 
(tot Me i 1949). Gedeputeerde naar de Nationale 
Vergadering. Raa.dheer bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Lid der Joegoslavische dele
gaties naar de UNO in 1948, 1951 en 1952. 
Betrokkene begeleidde Moolie Pi lTADE, lid van het 
Politbureau in Mei 1950, en RANKOVIC . 

13-2-52, H. 



B. 
D. A./i-067/W. 1321. 

Ref.: vos notes n° 
n~ 

ACD/ '2J1~.-
--= 

,., 
I 

111480/CBS/887 du 26-6-51 
111480/CBS/1222 du 19-12-51. 

Ce n'est QU'apres le depart de BelgiQue du 
ministre de l'Interieur de Yougoslavie RANKOVIC, que 
nous avons ete avises de son passage dans le pays. 

Des renseignements recueillis a ce sujet il 
est apparu que le ministre a sejourne en Belgique 
les 20 et 21 juin 1951 chez Mr LATINOVIC, ministre 
de Yougoslavie a Bruxelles. RANKOVIC. se ·trouvai t a . 
la tete d'une delegation dont les membres n'ont pas 
pu etre identifies; il poursuivait un voyage d'etu
des et devait mener des pourparlers avec le gouverne
ment anglais, dans la ville de Londres. 

Personne n'etait au courant dans la colonie 
yougoslave et parmi le personnel de la Legation du 
deolacement du ministre RANKOVIC et de ses collabora
teurs. Venu de Paris en automobile, le ministre 
RANKOVIC, durant son court sejour dans notre pays, 
ne fit que des deplacements touristiQues. 

Aucune autre information n'a pu etre obtenue a 
ce sujet. 

Le 4 janvier 1952. 

( 

\ 



RAPPORT 
VAN: K.A-R.A. 
AAN: HC(CLR) 
No. E 1287 
ONDERW.c,RP: Bezoek van Joegoslavische 

, Nederland. 
c.,· 

RE: Uw 1.11480 dd. 19-6-51. 

·-------1 
· l ACD/ //)-tfy 6 I 

Regeringspersonen aan 

SARDINE meldt ons in antwoord op Uw bovengenoemde vraag, dat 
volgens he Britse Min. van Buitenl. Zaken, het bezoek van de 
Joegoslavische regeringspersonen aan Engeland geheel onofficieel 
was en uitsluitend voor hun genoegen. ~ 
RANKOVIC maakte er tevens gebruik van om zijn vrouw weer mee 
terug te nemen. Zij had 4 maanden in Engeland verbleven om de 
taal te leren. 

9-8-51, L 



Nr Doorlaa tpost Wernhou.t:~; Exemplaar nr 1. 
~~- t6'. d? 

.. ~ ~t6'~d/. 
' ~J- tf. J?. Da tum en uur van .X()r~O;J<7.nqsignalerin g : 2Q ... 6-1951t e 00 .~0 u.ur. 

Sa men werking met : 
Ondernomen a dies: 

0. 
l1:l 

Naam: R A F A J Meisjesna an1: ... ---- -

Voornamen: Dragon. VJan/'l.xOOJIW: 
Alias: . --- - Nr Legit.bew.B.Z:.:Frankrijk,afge e ven op 11-5 ... 1951. 
Geboorteplaats: niet .... v.erm.el d • . datum: 
Nationaliteit thans: J oegoslaa f bij geboorte: 
BeroepSecretaris van de Joegoslavische .Ambassa.de .. .te a:ritj.sl 0 J 0 
Ad res: .. Pari.j.s .• .. 

Soort[)ipl.Paspoort Nr D ... 1433 . geldig tot : .8 ... 1 ... 1952. 
Uitgegeven te: Belgrado op:8--:1 .. t952 door: Min.v.B .. z. 
Ned. visum nr:129 geldig Jtaii:X voor 15 . dagen1itgegeven } '! > 
te:Parijs . op: .. 19,_6 ... t95t door:Ambassade te Par.ijs •. ~ / 
Andere voorkomende visa: Frankrijk,Zwitserland.,Italie,Oostenrijk,Belgie. en 

.. West .. nu.itslan.d... .. .. ········---#.---"' ., ___ ft._,¥./ ... ===.-

_· __ ·_·_·_· _·t.··'t~----~-----~~···.;;.;.!<;;;:;· ~~~-
Reden: -Bezoek .. Joegoslavische. Legatie . te ' s --:Gra 

IN Reist van: .Parijs .... naa r: 's.,Grave.nhage, .• 
Verblijfsadres in Nederland: Zie boven. 
Vervoermiddel :auto .. merk,Chev.rol et, C .n .. 3 936 .. x -.(Fr.ankr.i jk) .. •... 

Naam: '1/ oornamen: Geb.plaats en datum: Ad res: 
-~ "5 .. BRNARDIC • .................................. .Dragan • ..................... .. ...................... 
<!) ffl ·-···-·_·_·_ ·_·_·_··_·_· ·_·_·_·~-~~-~--j ·-~---~---(·.~-~~~~~fl$?/ ~] 

<!) 

b.o . 

Lengte: . 
Postuur: 
Haar: . . 
Bijzondere kentekenen: . 
Kleding: . 

Schoolopleiding: ·· 
-~ Vakopleiding . . 
0 ..c 
() 

(f) 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Ogen: ... 
o ·ren: .. 
Neus : 

Gelaat: ... 
Mond: ... 
Gebit: 

Red en van ~~signalering en nadere bijzonderheden: Inge:volge. OJ::t:PYang~.r.:l. in§"t;J;'ll,9t:Le. ~L 
r 6 ... telefonisch ... ge.m'<U .... aan ... S .taf ... nen,_uaag,_t __ !!.a.~v.Hoof<l ... Se.Gti~-----~ - •HtJ,tl ___ at.:l.t9 ... v:re.J;'d 
gev.olgd door een. andere ...... au;to ... me.t .... he.t .... Belgische ... kenteke.n .. en~ 121 ,hestuu.rd .. . 
door.UNESIC 'N .(Zieuu.:18Sj(,_J) l) J.Pu£ t '1/sj ... u .. u .. 

UvB 500509 I R 2 I 2 b a 50 



Nr Door~aatpost :WernhoLlt Kl~:l: Exemplaar nr 
Datum en uur van :»~~~IX/ signalering: 20 ... 6,...1.951 

lngekomen : ~ -t _ .4'. J-:? 

St. No. : ~- ~- .:r&'2 / 

V ~ /~?. 
arzonden! ...! 3 - £ . .:J)' 

Samenwerking met: . 
Ondernomen acties: . · ........ L· / . ...... / ~ .... . 

0. 
tO • ..c 

.~ u 
<!JJ!) 

C!:V 
N 
<!) 

b.O . 

NaamB RNA R JJ .L G Meisjesnaam: 
Voornamen: .. Dragan. VJ.anAA~~w 
Alias: ........................................ Nr Legitbew.B.Z.:Van Be~gie,afg 3 ... 4-1950~ 
Geboorteplaats:niet .. vermeld .... :M~t~ilffi in paspoort.. ~~~=-
Nationaliteit thans: Joegoslaaf. bij geboorte: ---
Beroep:2e .. Secretaris Joegoslavische Legatie te Brusse • 
Adres: Brussel. . j 
SoortDip~.Paspoort Nr .. D~1.4.9.8 geldig tot: 9-3-1952 
Uitgegeven te:Belgrado op:9 ... 3-.195J doOtMin.v.B.Zake • 
Ned. visum nr: 381 geldig )\~~ Yoor 5. O~.genuitgegeven ---------
ttErusseL. op: 4 .... 6 ...... 1.951. door: Ned.Ambassade. te Bru.s.se..l. 
Andere voorkomende visa: Frankrijk,Belg~:!:-e,W~!3t.§lijke ZOne .. Yan .. Dui.t.sJ~J.J:lq .. en .. 
Bij:wndere aantekeningen: .N~.Oe:r'l~pq " ····· ·· ··· ·· ·· · . . QP ... ~.A.ARf. .. ~ ······ ... ~ J.f.$..,1/ .. ......... .... .. .............. .. .... . 

IN 

::xmm< 

ACD/ • 

.·.·.·.·.··.~ . .!f~· .·.·~···.·t·~· .· .· !KJ....£&'~ 
.. . · ... ....................... .. pf,£..(, .. I-.1 ... -

Red en :Bezoek .. aan .. Jo~goslaviscne .. Leg~t;i,e .. iie .... 'J:~-c.triv-enhage.. 
Reist van: Bru.ssel ............................................. naar : 's ... Gr?.Yenhage, 
Verblijfsadres in Nederland: Zie bov.en. 
Vervoermiddel : .... auto,merk Chevrol.et,c.n .... J9J6,_ X...- .. (Fra.Pkri.jk)" .. 

Naam: \i'oornamen : Geb.plaa·ts en datum: Ad res: 

RAFA.J. . ........ .. ...... .... nragon. ni.~.t.. ... P.~Jc~nq. ~~~~j ~(~~~~1!ilii~.iii~}~,:;.:.~::Jv~!j 

. ..................... Actetas .... en.lijfsbagage- .. . 

··~···· 

c Lengte: . 
E Postuur: .. 
~ Haar: 
Sn Bij:wndere kentekenen: .. 

iJi Kleding: .. 

.. Schoolopleiding : ·· 
.~ Vakopleiding . . 
o Talenkennis . .. ..c 
~ Godsdienst 

Politieke richting: .. 

Ogen: .. . 
Oren: .... . 
Neus: 

Gelaat: ... 
Mond: 
Gebit: .. 

Red en van ~mcoo.l1signalering en . nadere bijwnderheden: Ingevolg.e ... ontvangen instructie •. 

rs .... telefonis.ch ... gemeld .... aan. ... .S.ta.t' ... D.~!l .. H<3.~g,.t .•. <3.•Y.~I:I99.~9: .... S.ec:::t:ie .... :2o: .... HttP. ... ~I.l:t<> .. . ~ve.rd 
gevol.gdnn door .. Belgische .. C .D~121, bestu.Llrd nndoor .nNESIO ,N • . (Zie ... ~ 88;'5 4 ),.nJ>rl> ... ~-.l '~/d 

UvB 500509 I R 2 I 2 b a 50 



Nr 1:2 'J! . _,Joo:_';_·.:_t:, tpost IIoel;: v . Eoll.Exemplaa r nr H .HHH lH 

··oatum en uur van:;v~iiffoor/signalering: 20 JunL1Si5l
1 

6. 30 
Sam en werking met~ - : Gene . ' 
Ondernomen acties: ~;r(j n:::ov eJ,sc!:rtj Ji nt

8
_ ~e~oc [rgr-~ec;evc_n 

Naam: f.,TZF.! lJOVIC Meisjesnaam : ... 
Voorna men : Svctislav ·t\ 
Alias: .. Nr Legit.bew. B.z.:L rJ 
Geboorteplaa ts: ............... .. ....... ......... ... ............ datum: .. 
Nationaliteit thans : .Jc:>egoslavische bii geboorte: 
Beroep: .......... H . . ...... .................. . . H . . .......... H .. .. _ 

Adres: 

s~ort : .Jo~EOsll:l~t sf~ Nr P: l65J.. geldig to t: 7.~6-:-: '54 . 
U1tgegeven te: Beiirado op: 7~6~ '5L door: .............................. . 

Ingekomen: L/- 6. ~?. 
St. No.: 13~ o-~.s;;{/ 
Verzonden: L.:f-ti•S':1 

c: 
Q) .... 
Q) 

Ned. visum nr: geldig ~: voor B dagen ui tgegeven 
te: . :Lop,c3,om op: . door: Consulaat O:enera9JL ·a 

10 
0. 

Andere voorkomende visa : :E;p,g€;:1,$' ]3)'El.!:l,$ ' P~:L :t? L J::tCJ.li El.El.l1S . ~.P :E3§Jg:Ls 9J:l 

-4 Bijzondere aantekeningen : ....... G.?ne... .. . d. ,.; 3 2.. l/ .. . 
H·- .. ............. ... ... ~:r~ ~r-~ . 

Reden : ..... ..... .. .. ............ ...... ... .. .. ..... .. ... ... ..... ........... .... ....... . 
IN 

MWc 

Reist van : . E.ngelanift ................................. naar : ? 
Verblijfsadres in Nederland: 
Vervoermiddel: l:lllt;<:> o::>3~L~, OP:2?7., O::ll?JJ. of CP3936X 

0. 
10 

I ..C: 
.~ u 
Q),.!!l 
~Q) 

1>.1 
Q) 
bJ) 

I 
Naam : Voornamen: Geb.plaats en datum: 

zie onder bijzonderhed.e.n ·············· ········· ·•Ho •H•OH••H 

~~ ········· ·· ·························· · ················ ··· ·· · ······················ ··· · 
10 ······ ·· ·· 
b.C it ······· 

····· ····· · ·· · ·· · · ·· ··· ········· ·· ······•··· ························ ········ ········································ 

-

c: Lengte: . 
Postuur: 

O gen: ... 
Oren: .. 
Neus: 

Gelaat: H... . ... 
Q) 

E 
Q) 

<a 
c 
bJ) 

Vi 

.. 
bJJ 
. 5 
0 
..c: 
u 

(/) 

Haar: ..... 
Bij:wndere kentekenen: . 
Kleding : . 

Schoolopleiding : ··· 
Vakopleiding . . 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Mond: ... 
Gebit : .. 

Red en van ~isignalering en nadere bijzoncerheden : visumplichtig, diplo-maat. ····· ······················· 

-.~~.io -~-~-~--~-~-~--~--~-~-~- : ·_·_·_·_~~~~-~-~§~~f~~-~~-~~c?~¢.:_·_·_-_·r~;f~i~~~~f~~~~t::~::;;.!~?~.-~' 
Vierd te Hoek van Holland afgehaald door J AKSI C, Mato, J oegoslavisch gezant 
·rn··Nederlancr;~· een··onbekena··maris:Persoon o:re· ·Nederianas··· sprake.n ·· een· N:e<ierian.ds 

. ···· ····· ··· ·········· 

UvB 500509 I R 2 I 2b a 50 Z. O.Z. 



., 

clwuffcur. Later arrivecrJe l'\ itl auto CD121 (b:;l;isch) t·,·:ee manspersonen en 
in auto OJ 3936X (Frans) oo~.;: t7eo n2.nspc:::>sonen . Ile t .;ehGle gezelschap ver
trol{ in de vier genoem-"le auto 1 s omsta?eeks 6. 40 uur op :20- 6- 151 

.. \ ' 

(. 

' 

F 
J 

I -- -

' ; 

. ( 



c: 
Q) .... 
Q) 

Naam: :PENEZIC Meisjesnaam: ... 
Voornamen: Slobod.am VJan/ ~ottc~ 
Alias: Nr Legit.bew. B.Z.: 
Geboorteplaats: .. . .................................... .... datum: .. Q' L\ 
!~~::~HteH thansJoeGoslavtscge bii geboocte ~~ VJJ}r 

soort :J"()~e!:()~~~nr?11 Nr P 1.,95? geidig tot: . .7~ 6~ '52 
Uitgegeven te: Belgrado. op: 7::-:9~ '2l. door: . 
Ned. visum nr: geldig ~ v:oor .. B .. dagen uitgegeven 

·o. 
<0 
0. 

te:. Lon0on.. .. o p : door: Consulaat Gencraal: 
Andere voorkomende visa: Engels ~ Frans ,. Duit s, Ttaliaans .. en .. Belgisch H • • .. Bijzondere aantekeningen: . . Gene . 

Reden: . 
IN Reist van : Eng eland ............................ naar: ? 

.ficilill{ Verblijfsadres in Nederland: .. .. .. ................. .............................................................................................................. ..... ... ........ ............ . 

0. 
<0 

I ...C: 

I Vervoermiddel : .. .auto . CD3.2.4 , OJ227, CD12l oi' <D3936X 

Naam: IJoornamen: Geb.plaats en datum: 

0~ U ••••••••••• •• •• • u• • •• •••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••• ••• •••••••• ••••••••••••• • • •••• •• •u• • •• • ••••••••••• 

Ad res: 

Q)~ 

c: ~ .......... :aie .... ond.er .bi.jzonde.rhe.de.n; H • •• H •••••••• H •• •••• • • •• 

Q) 

bJl . 

c: Lengle: . 
E Postuur: . 
~ Haar: 
~ Bijzondere kentekenen : .. 

iJi Kleding: . 

O gen: ... 
Oreri : .. 
Neus: 

.. 
bJl 
. 5 
0 

Schoolopleiding : ·································· ·· ·· ······· ··· ···· ··· ······ · ··· · ·~··· 

Vakopleidirrg . .. 

..c: 
u c.n 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: ... 

Gelaa t: . 
Mond: ............... ..... ...... ...... ...... . . . 
Gebit : .. ................... . 

Reden van 'til~signalering en nadere bijzonderheden: v:isumplichtig dipJ_omaat . 
Reis geze lschap : STEFAHOVIC, Svetislav, ROS,, Franc, STAI\.ffiOLIC, Pelar, RANKOVIC, 
·····························································neksaridar···e:n···RANKovr·c·· tadisiava·~····-,-~ie· ·· l18tr·~····:r:l:l_~:P ~:r:~p~················· 

we rc ·· ·te Hoek van· Hoiiana···argeliaara·· croor 3AKSic; ·· wnto ·~·· ·· Joe"f~o slavfs cli· ··~·· zant· in 
·Ne@jerlanct·~; ···een····onbe1tend··ma:nsperscon, ··die ··Nederlams·····sprak ···en····ee.n···Nederlands·· 
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·- ' 

chauffeur •. Later arriveerde r\i n auto CD121 (BelGi sch) t'Jee manspersonen en 
it} auto 0J3936X (Frans) ook tvie e 'manspersonen. Het gehelc gezelschap ver
trok in de ll'ier genoem.le auto's oms~reeks 6.hO op 20-6- 151. 

~-7 £1''!~ t~~ 
. I 

\ . 

'· • 

t •. - (' I .. 



Nr~Doo:dae.tpost Hoek v.Holl..Exemplaar nr :1 
Datum en uur van 'iiiDbcrox/ signaleriJ,lg: 20 J"urli 1951 , 6. )0 UUl' 

Sa men werking met: -- Gene.. . ... ... . _ _ , ........... _ __ 1 

Ondernomen acties: ' g~(;t1_SOVe.J:'E3(!hi'~.Jding tel. d.oorgegeven 
aan Sectie · 2 · 

Ingekomen: ~/- / d? 

St. No.: .g~ 0~-.yzn 
Verzonden ; .<' .:1-£. ~7 · 

Meisjesnaam: ... C Jl' 
Voornamen: ........ F:ranG· .. A 1.VJan/~ 
Alias: ... Nr Legit.bew. B.Z.: // 
Geboorteplaats: .. .............. ..... H. datum: .. . .............. . 
Nationaliteit thans :J:()E)g() t3~§:y"'.l ;3911: bij geboorte: j 
Beroep: ···--------------·-··-····························· ............... ------------------------- ................... -·····-----····-- ·····------- / .. . 
Ad res : .... _ _ ____ HO 

Bijzondere aantekeningen: . .Gene 

Reden: . 
<f) 

' ijJ Reist van : .......... E~ la.ud -----·-······· ·- -·------············· naar: ? 
0:: 

IN 

~ ~:~~~~::~~~:~~ ~e:~r~~n~(j)3?4~ -_ Q???7~d:>i?i . 9i···· Ci>393$x_·_ ······-··---··-- ·--
0. 
rc 

Naam: Voornamen: Geb.plaats en datum: 
I ..J: 

.~ () 
V...'!l cr::v 

N v 
b.O 

.. ........ :z;:i,El()J:lqE)]:' lJ::i,j:z;(?pgl:) :rh134ElPl ·------···················· ···--·-----· · ·-

c: Lengte: --
E Postuur: .. -
~ Haar: . 
Sn Bijzondere kentekenen: . 

iJi Kleding: . 

.. 
bJl 
. 5 
0 
...c 
() 

(/) 

Schoolopleiding: -
Vakopleiding . . 
Talenkennis . ... 
Godsdienst 
Politieke richting: __ 

Ogen: ... 
Oren: -
Neus: 

Gelaat: . 
Mond: . 
Gebit: .. 

Adres: 

Red en van ~ignalering en nadere bijzoncerheden: vi sumplichtig diplomat .. 
Reisgezelschap:STEFANOVIC, Svetisla, PENEZIC, Slobodan, ST.AllliBOLIC, Pelar, 

· ·······------------···········-RANKovrc~---Aieij.:iridar··-en···-RANKovr·c··r;aaislava. ~··· r ·:..;:L·Ei····i:ieir·~ ----:r~:p:p·~-) 

·wer<'r-·te···Hoek··van··Holland ·-·afge:nraalJ···-door···orAKSI·c,·--Mato ;···-·Joegosla.Visch···gezant 
··in Nederland, e en·onbekend···manspersoon ·die ··Neder~ands-- sprak · en·· een··· Nederlands 

• •• •• z •. o. z.HOOHOOHOOOOO 
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chauffeur. Later arriveerde"ilJ. auto CiJJ.:2l (Belc;isch) t'.'!eG LlanspersonGn en 
··in aut.o 0J3936X (Frans) ool\! triee ma.nspersonen. Eet gehele gczelschap ver
trok in de vier genoemde auto 1s omstreel~s 6 . 40 uur op 20- 6- 151. 

I_ 

I-· -

• 

( I 

- \ - ,. 
.. ,. t -



Nr . ~ :::Joo r l aa tpos t IIoel;: v .HoJ..Illfemplaar nr I . Ingekomen: ..//-/. d ? 

St. No.: ~ t.:rd~ 
V erzonder1: . L d _4 . • n · 

Datum en uur van veY.l:aZlo!:/ signalering_: 20 Juni 19)1, 6. 30 uur 
Samen.werking met: .. Ge n e · . , , ~ , .. . _ 
Onderndme~ -actles : g r e nso.v e rsch rlJ c.nng 1t c l . d o orge geve n 

e.a Sect 2 

c 
"' f ..c 

-~ u 
<!)~ 

O:<U 
N 
<!) 

bll . 

c 
<lJ 

E 
<!) 

~ 
c: 
bJI 

iJi 

.. 
bn 
. 5 
0 
..c 
u 

(f) 

Meisjesnaam: ~~ 
... .... • ..... -••.. . -. Yla~/~ d")j 

Nr Legit.bew. B.Z.: . . \' 1 , .. ...... .... ' . 

Geboorteplaa ts: .. datum: .. . . . .. jl ...... ..... . .. . 
Nationalitei t thans: J oego s l avi s ch bij geboorte : .. ji/ 

Naam: 
Voorna men: 
Alias: 

AJ.eks a n<lar . 

Beroep : .. 
Adres: 

Soort: ~~~~? ~~~~~~: Nr P l eS5P . geldig to t: 
Uitgegeven te: Be l g r ado . op: 7~6~ '51 door: . 
Ned. visum nr: geldig t~ v:oor 8 dagen: ui 

te ; J:..onCl.o m op: door: ... ... .. ...... Cons1Jla9-t Generaa1 · _--._-_·_·_-_1 __ -~ ______ J __ _ ·_-__ -'_· __ .. _ -_-_·"_~_-___ 3 1 
Andere voorkomende visa : Engels,_ Frans ,. P 1Jits, .Jt. a lia a n s ..... en B.e l gi sc --1 

Bij:wndere aantekeningen: G:e!W .. ... . ........... . ....... ............ .. . "'-'-"'='-"F'-'= 

Reden : .. 
IN Reist van: . ~ngel<:md, .. . .... naa r : ? 

Verblijfsadres in Nederland: ... ... ... .. ....... .... ... .. .. .. ...... . . 
Vervoermiddel: . aut.o CD32lh (1)227, GDl 2 l oil ffi3936X 

Naam: 

Lengle: . 
Postuur : 
Haar: .. . 
Bijzondere kentekenen : . 
Kleding: . 

Schoolopleiding : .. . . 
Vakopleiding . . . 
Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .. . 

Voornamen: 

Ogen: ... 
Oren: .. 
Neus: 

Geb.plaats en datum: 

Gelaat: . . 
Mond: ... ... . . . 
Gebit: .. 

Adres: 

Reden van ~signalering en nadere bij:wnderheden: v isumpl ichtig diplomaat. . 
Re i sgeze l s ch a p : STEFANOVIC, Sv eti slav FEr~ZI C Sl obodan ROS Franc ...... .. ....... .. .... ......... ..... ..... .... ...... ..... .................... ......... . .............. ........ .... .............. . ....... 1.. .. .. ........... .. ... ...... ..... '-.. .. ........ ... ... ...... ........... , ...... ......... .. , ............ ............. J ... . 

·~~'aJ:'·be~~Io~~~iio1l~~~~ehk~ia ---g~~~· -Jif~¥~1:~-r~bo; ···· Joe goslavtschl~~za:rt 
.. in .. Nederlan.d, ... een. onbekend mansperso.on . . die .. Nederlan9.s .. spr~ .. e.n .. e.en ............. . e.:r. a.nds 

. . z.,o.z ............ . 
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' ' chauffeur . 
en in auto 
vcrtrok in 

,,. ... ... 
.• . f~ . 

•. s. a;.· 
i~ . ·"•:! 

Later arrive e rJeA-"in auto CD12l (Belc;isch) tYiGG manspersonen 
- ' I 

CD3936X (Fro.ns) ook tvme mansp.ersonen. Het gchele ge zelschap 
de vier genorm1de gllUl auto 1 s omstred~s 6.1!-0 op 20- G- '51. -

' --
I - -

• 



Nr 2~-nr DooY>l'"' "'"" po"'t T-oe1- v Holr'1 l ~~ . . ... .,_ u.c.u J n "- • 1 ..l£r.lie>Illplaar nr 

Datum en uur \7anx~~r / signalering: . 20 Juni 1951., 6. 30 uur 
Sam en werking met: . .O.EHW 
Onderno men aches : 1 t;r-2 11SOvers chrijdinc; tel. c1oort;egev e n 

!'><=>n !='.oc tie 2 
--;------.--------___£C'-'£-C-!c.~c r d.o.J.fr - .?, • .z f t ~ I 

Naa m: f RANI~OVIC Meisjesnaam : .. 

7
.. f _ 7 :HP.2 _ 

;_'11 Voornamen : Ladis1ava ~v rw:: _ . ... .. . . . . .. .1<\Ul!W 1 o uw " . I . p.~J. 

~ Alias: .. . Nr Legit.bew. B.l.: ... ·• ~ _' 1 • / ./ 
5; Geboorteplaats:.. . .......... datum: .. .t ... 
~ Natio naliteit tha ns :.:J"()eg Qs1avisch bij geboorte: j 

Beroep : .. fOTO 

Ad res: ... .. .. .. .. ........... .. .. ... . . 

Bijzondere aantekeningen: . Gene 

Reden: . 
Reist van: . E:ngeland ............................... naar: ? 
Verblijfsadres in Nederland: 
Vervoermiddel: auto CD324~ CD227, CD12l of .. QJ3936X 

Naam: 

~I·················· ~ -·············· 

--~y ........ . 

Lengte: 
Postuur: 
Haar: 
Bijzondere kentekenen: 
Kleding: .. 

.. Schoolopleiding: . 
-~ Vakopleiding ......... H • H 

0 .c 
u 

tfl 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richtin g: .... 

Voornamen: 

O gen: . 
Oren: .. 
Neus: 

Geb.plaats en datum: Adres : 

Gelaal: ................... .. ... . 
Mond: ................. . 
Gebit( .. 

Reden van ~/signalering en nadere bijzoncerhed en : visum.plichtig ... diplomaat. H ••• 

Reisgezelschap: STBFANOVIS, Svetislav, ffiNEZIC, . Slobodan, ROS. Franc, 
H H · H ······································· RANKov.rc, ·:A1.eksa:na.a..r~ ·-···· e:n · sTAMBoti ·c~ ·-·· Peiar~ t zte betr ~ · ·· r ap-
Werd····te···noek ··van···Holland····argehaald'···aoor ···JAKSic;···· Mato··~·····Joe go·slMIS'it€ftU)ge zartt 

·· in Nederland,-· een · onbelcend···manspersoon ··die ··· Nederlands····sprak ···en ··een ·Nederlands 

UvB 500509 I R 2 I 2 b a so 
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chauffeur. Later arriveerde,... :j_n 9-uto C'0121 (Belgisch) tvre8 manspersonen en 
in . au to CD3936X (Frans) ool'>: t-:1ee !::J.anspersonen. Het gehele gezelschc~p vcr
trok in- qe vier gcmoem(;e auto ' s o:-_:.s tre8l\:s 6.to uur op 20-6- '51. _, 

'-

t'-



Nr Doo:::l:::....: t~)OS t I~oel~ v .I:oll.Exemplaar nr 1 
Datum en dur van vzei~'e'~ / signalering: 20 Ju.r.i 1951, 6 •. )0 uur 
Sam en werkin£ met : . . Gene 
Ondernomen ~actles: grcnsovc rschr:S..jC.:LnL; t@l.,. doorf;egeven 

0. 
ttl 

I ..C 
-~ u 
<1.)~ 

~~ 
<1.) 

b.O 

"E 
v 
E v 

tO 
c: 
b.O 
ill 

" 
b.O 
. 5 
0 
..c 
u 

tf) 

, ·I :::an Sectle 2 

Naam: 
Voornamen : 

ST.\I:IDOLIC 
Polar 

( ' I\ I "J?. ~ 
·~ flYJan/~ ~~£jj. ' . • .ltj'~ 1 -

Meisjesna am: ... 

Alias: ............. Nr Legit.bew. B.Z.: j/ / 
Geboorteplaa ts: datum: .. 
Nationaliteit thans: Joe [:;0$1 ?,Yische bij geboorte: 

I 
Beroep: . 
Adres: 

····························· T 

Soort: .J."()~~()S:l?-dl~r: Nr . D 1653 geldig tot: .. ]~f? ~ '5'? . 
Uitgegeven te: Belgra.clo .. op: 7~6.,. '51 door: . 
Ned. visum nr: geldig 401:: voor 8 dagen uitgegeven 
te: ~()[lcl0.I1 . op: door: (;()tJ,SL1lS..?: t f.:l:?P,'?):-.<3.-<3.-l H • • • 

Andere voorkomende visa : Engels , Frans , Duits • Italia8lls • en Bel gisch . H • 

Bij:wndere aantekeningen: G-ene . 

Reden: . 
Reist van : Engeland .. ... ....................... ......... naa r : .. ... ?. 
Verblijfsadres in Nederland: 
Vervoermiddel : auto CD324,. 0:1227, illl2l of CD3936X 

Naam: 

Lengle : . 
Postuur: . · ······ ·· ··· · ·· · ··H···········. 

Haar: . 
Bij:wndere kentekenen: 
Kleding: . 

Schoolopleiding: ·· 
Vakopleiding . . 
Talenkennis . ..... . . 
Godsdienst 
Politieke richting: .. 

Voornamen: 

Ogen: .... 
Oren: 
Neus: 

G eb.plaats en datum: 

Gelaat: . 
Mond: ... 
Gebit: .. 

Ad res: 

Reden van ~r/signalering en nadere bij:wnc erheden: visumplichtig diplomaat. · 

..... Reisge.zels chap·•·STEFANOVI·G1····Sveti s la·,·····PENEZIC;····s loboda.n;····RAN":KOVIC·;····Aleksandar, 

. ·············H··············· ························ ··· R.A.NKOVIG, .... Ladi slava , .... ROS , .... Franc •.. ( Zie .. betr • .. ra:pporten}··· 
.... Vierd .... t e ... Hoek .. van .. Holland ... a:f gel1aald ... .d.o or .... J.t\K$;L C:: , ... . :V@:t9 , .... .J" ()~g().? :l,<::l:yi, ~ c.P. ... g/:3 .~ C1I1 t 

.. . z.o . .z •. ........ ...... .. .. 
UvB 500509 I R 2 I 2 b a 50 



-~n }.J<;lL1ei•lan--~, ::!811 onoe':.:::;n, :::Jfl.l1SJ!e:~soon L<l2 l~e6erL.m..J.s spral-.: en ::;en 
IJec12rlc.nJ.s chcuffeur. Loter e.rrivJe::..·:.len in auto Q l 2l (B:::lgisch) t·aee 
me.nspersonen en in auto C.J)936~~ (Fr .ans) ool{ t··1ee mansporsonen •. Het :;phele 
geze lschap vertrolc in de vier g.:::;noemde auto 1 s onstreeks G.L,O uur op 20- 6- 151 

I -

... -

{ I 



2 Julhi 1951. 

U 35024a - C 56 - C1/cs2 / • Betr: Bezoek van Joegoslavische Regerings
personen aan NEDERLAND. 

• 

Na~r aaneiding van Uw schrijven, 
no: 11'1480/CR/661, dd. 20 Juni jl, 
deel ik U mede, dat ik tot mijn spij 
niet over nadere gegevens betreffen
de personen in genoemd schrijven be
schik. 

A • 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdiens t, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 



,. 
. "'S.T. 26 Juni 1951. 

No. G.G:. 137/51·. 
Bijlagen: eenr 
O.nderwerp: Uitreis Joegos1~vische 

.dip1omaten. 

• 
AAN: B.V.D. 

Typ: 10. 
Coll. :.~/ 

• 

' 

FID'E . T.IEEl-

Hierbij moge ik U doen toekomen 
een u1ttrekse1 uit eeri rapport,- opge
maakt door Z, onderwerp als in mar
gine; naar de inhoud waarvan ik U kort-
heidshalve ~oge verwijzen. · 

s.T. · 

~~ 9t2 -

1ffJ!/ 



' ' 
UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPORT 

BERICHT 

Da tum van bericht: 21-6-1951. 
Rapporteur: 
Vanwie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid bericht: 

Eigen personee1. 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: Gene. 

Gene. Me t wie samengewerkt: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onderwerp: Uitreis van Joegos1avische 

Dip1omaten. 

BERICHT 

• 
Ingevo1ge telefonische opdracht van hedenvoormiddag 

gegeven door een,s., moge ik U berichten dat hedenmiddag te 
12.10 uur, langs de door1aatpost Wernhout naar Belgi~ zijn 
uitgereisd: 

-· 
_, 

~ JAKBIC, M. Gezant van Joego~1avi~ te •s-Gravenhage. 

1-. RANKOVIC A. en diens echtgenote (Minister van Binnenland
se Za.ken van Joego-Slavi~). 

't· PENERIC, . St. Minister van Binnenlandse Za.ken der Vo1ks
Repub1iek Servie. 

X. · KOS, Fr. Raadadviseur v .d. Minister van Buitenlandse 
Zaken van Joego-Slavi~. 

~ BRNARDIC, D., 2e Secretaris van . de Joegoslavische Legatie 
1-., te Brussel en 

NESIC, N. chauffeur bij de Joegoslavische Legatie te Brus
sel. 

Bovengenoemde personen hebben allen de Joegoslavise nati
ona11teit. 

De twee laatstgenoemden zijn op 19 Juni 1951 via Wernhout, 
de overige personen op deze datum via Hoek van Holland Ne
derland ingekomen. 

Bij hun uitreis ~ebruikten zij auto's met de navolgende 
nummer• s: 
~~ c.n. 227-(N.L .• ); c.n. 221-(Belgi~) en c.n. 8-9-(Belgi~) 

Dear hun gegevens bekend waren, zijn zij overeenkomsbig 
de ~pdracht met de meeste voorkomendheid behande1d en 
zonder opname van persona1ia e.d. de door1aatpost gepasseerd. 

Coll. :/0 
/ 



• 

A.A.N ~ A. C. D./P. A. .{ --t,,t, 
VAN ~ B IX No. 1718i1951 j 
Bestemd _voor ~ H.C.t.b.v. C{LR ) 

Bericht op schrijven no. 111480 9 dd.20 Juni 1951 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 

rapp_ort :l~:10il~~ betreffende: 
fix:t:U""~xll! 

bezoek van Joego-S1avische regeringspersonen 
aan Nederland. 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve 
rechtstreeks aan H.C. gezonden. 
Bij1agen: 4 fotocopieen 

n.B . Mog~lijk nog van 
interesse voor ~ 

3 Juli ~ 195 1 

B IX 



- d 

• 

Aan: H.C. (t.b.v. C.L.R.) 
Van: B IX. 

Betreft: Uw nota no. 111480 d.d. 20 Juni 1951 
inzake het bezoek van Joegoslavische regerings
personen aan Nederland. 

Met betrekking tot bovengenoemde nota 
deel ik U mede ) dat de daarin genoemde personen · 
niet zijn geobserveerd, aangezien hun verblijf
plaats niet bekend is geworden. 

Medegedeeld kan worden, dat 5TEFANOVIC (3) 
RAFAY (7) en SIBINOVIC (8) , alsmede de op be
doelde lijst niet genoemde PETAR HAMBOLie de 
nacht van 20-21 Juni 1951 in het Palace Hotel 
te Scheveningen hebben gelogeerd. 

Voorts hebben RANKOVIC (1), ]'RANK KOS ( 5) en 
een in zijn gezelschap vertoevende chauffeur 
N. NESIC ~geboren 22.8.'24 . te Joegoslavii ,pas 
no. 1114 ~ afkomstig uit Brussel in de nacht van 
19/20 en van 20/21 in hotel "De Zalm" ,Molenstraat 
alhier , overnacht. Frank Kos had opgegeven te zijn 
geboren in Maribor 7 Augustus 1912 en te wonen 
in Belgrad,Bran Kowa 21 A. 
Hij is consulair ambtenaar en zijn pas heeft als 
nummer 1092. 

In beide hotels waren kamers besproken door 
een heer Redko of Radko genaamd, die verble~f 
aan het adres Groot Hertoginnelaan 28-30 te 
's-Gravenhage. 

In hotel "De Zalm" was aanvankelijk be
sproken voor 9 personen. Later noemde men 5 
personen en ten slotte kwamen er maar 3. Er zou 
ook nog sprake zijn geweest, dat er vrouwen en 
kinderen met het gezelschap mee zouden komen. 
Dit is echter niet geschied. Teen de hotel-houder 
protesteerde tegen de herhaalde wijziging in de 
reservering, werd hem door Redko of Radko toege
voegd, dat hij hem dan waarschijnlijk verkeerd 
had verstaan. 

Zowel in het Palace hotel als in hotel "De 
Zalm" waren bovengenoemde gasten steeds omstreeks 
12 uur 's-nachts gearriveerd en voor 8 uur 's
morgens weer vertrokken ~ zonder dat iets bekend werd 
over plannen hoe zij de dag zouden besteden. 

-ook-



-2-

Ook gebruikten zij in de hotels geen 
ontbijt, hoewel dit bij de kamerhuur was inbe
grepen. 

Een viertal fotocopieen, de aanmelding be
treff ende in het Palace hotel, gaat hierbij. 
Over stalling van auto's was niet gesproken. 

's-Gravenhage, 27 Juni 1951 

B IXa. 



/~~--------------

• 

• 

~~!!i.:I!JfE;:;~i~~:t/:;:;gen 
Voornamen (prenoms ) 1 S*.f1'1")W 
Beroep ( p~ofession) , 

1 
Woonp/aats (domicile) ~ G L (). t€ ~ 0 E 
Adres (adresse) ~u ~ Vtt)..'f-iAu\o{cl .. L1 
Nationaliteit ( nationa/ite) d r:h.f 0') ~ 
Geboortedatum (date de naissance) (f g.(/; 1910. 
Geboorteplaats (lieu de naissance) /( I) C-13 YO 
Datum en duur Hollands visum tJ S 1 q .r-1 () ' .. t _ 
(date et duree du visa hollandais) If ' ... 1 6 ~ rJ-liQ 
No. paspoort en pers.bewijs D 6 /) , I. J . 
;No. du passe-port et de Ia carte d'identi;e) . - -lfi f 'I CO·UIQ xo(;? 
Volwassenen ( maitres) . ~ • 
Kindererz• onder I 0 jaar ., 
( enfants au-dessous de I 0 ans) 

f3edienden ( domestiques) /' 

Prijs (arrangement) r 

Datum van aankomst (arrive /e) bi r u/a... .,(' !)"1 
~ndergetekende verklaart l'loede nota ervan te hebben genomen, dat de hotel
dlrectle 1edere aansprakehJkhe1d voor verlies, diefstal of beschadiging van 
gel~~n, geldswaarden, bagage en/of andere hem toebehorende voorwerpen 
afwiJSt, voor zover bedoelde . geld~n, geldswaarden, bagage en/of andere hem 
t~behorende voon.verpen, n.1~t biJ haar tegen re~u, hetwelk door de hotel 
dlrecteur persoonh)k moet ZIJn ondertekend, in bewaring :z;ijn gegeven. 

Handtekening: 

Le s.oussigne de:lare avoir pris b,onne note que !'hotel rejette toute respon
sablli~e pour degat, perte ou vol d ar!?ient, de valeurs, bagages ou autres objets, 
qu1 n ont pas ete remlS au bureau a titre de depot contre un re~u revetu de !a 
signature du directeur d'hotel lui-meme. s· • 1gnature: 

The lllndersigned has taken due note of the regulation that the management 
1S hab!e only for money, valuables Or Other posseSSIOns, or the dammage of 
same, which have been handed over to the hotel manager for safe keeping 
against a receipt signed by the hotel manager himself. 

Signature: 

Der Un~er:z;eichnete hat von d~r Bestimmung Kenntnis genommen, dass fur 
Beschad1gung, Verlust o~er D1ebsta~ von Geld, Wertsachen oder s tigen 
G~genstanden, we~che mcht gegen eme vom H0· eldrrektor rsonli ~nter-
:z;e1chneten Besche1mgung :z;ur Aufbewahrung rgeben w en si n· 
gehaftet wird. u n : ' 

IJ-46-400-49 

_, 

• 

• 

~'· j;jfiik~~ ;~ Scheveningen 

Naam (nom) ...... f!~~.:t'C ~k . 
::~:~;~0;::;:7) . &p2t6. ritk ;!/[j. 
::~p:::~:;micile) .... . ........ ~C~4.~ 14114/4~~~ ~ 
:..'"'::.7~:,:-:·~,:;..,;;;J : f%!tft;';7ie.10't :e.' 
~:~:t:la;::JI~~ll~:~a~::e) ...... ~~ ~;~f~ ~ l.~r. 
~:.tep:~~~:e e~u;~s~b::~~~ndais) .............. :.... :n-;_9.J;; ~ ~-SitiJt. 
(No. du passe-port et de Ia carte d'identite) .. . ... ..... .V.. -/(1, J . ..; 
Volwassenen (maitres) . . ...... ~ . . 
Kinderen onder IO jaar .,--
(en/ants au-dess,ous de 10 ans).. 

Bedienden ( domestiques) 

Prijs (arrangement) .... . 

Datum van aankomst (arrive /e). . ') . J. 

~nde~ge~ekende verklaart goede nota ervan te hebben genomen, dat de hotel
directle 1edere aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van 
gel~~n, geldswaarden, bagage en/of andere hem toebehorende voorwerpen 
afwiJSt, voor :z;over bedoelde gelden, geldswaarden, bagage en/of andere hem 
t~behorende voo~erpen, niet bij haar tegen re~u, hetwelk door de hotel
dlrecteur persoonhjk moet :z;ijn ondertekend, iri bewaring :z;ijn gegeven. 

Handtekening: 

Le soussigne declare avoir pris bonne note que !'hotel rejette toute respon
sabilite pour degat, perte ou vol d' argent, de valeurs, bagages ou autres objets, 
qui n'ont pas ete remis au bureau a titre de depot contre un re~u, revetu de Ia 
signature du directeur d'hOtel lui-meme. Signature: 

The undersigned has taken due note of the regulation that the management 
is liable only for money, valuables or other possessions, or the dammage of 
same, which have been handed over to the hotel manager for safe keeping 
against a receipt signed by the hotel manager himself. 

Signature: 

Der Unterzeichnete hat von d~r Bestimmung Kenntnis genommen, dass fur 
Beschadigung, Verlust ~er D1ebs~ von Geld, W~rtsachen oder sonstigen 
Gegenstlinden, we~c~e rucht gegen eme vom J!oteldirektor pers6~ch unter
:z;eichneten Besche1n1gung zur Aufbewahrung ubergeben worden smd, nicht = wird. 4~chrift11~d 



• 

1/ Hot; l ~<J ..;. · Sc veningen~~, 
No. M 2.. _au:LETIN_ n·~RRI~ , . 

Naam ~ _!:a tNo v;c ·---'w,{~ . ~ ~-
voornamen (prenoms) 

Beroep (profession) q(2,v... C2..rt J ~f?.-.<-t..~ 
Woonplaats (domicile) ~ ct.fcc.... ct A ~LrN 
Adres (adresse) ~d\..£-~ CLC{_e 9-J..-
Nationa/iteit (nationalite) . ~~.#v 
Geboortedatum (date de naissance) ~"J-c 
Geboorteplaats (lieu de naissance) . '2-d""jr - 1'} 19 
Datum en duur Hollands visum 9; /. j T 
(date et duree du visa hollandais) . ~ 0 ~.fl - 4~ 
No. paspoort en pers.bewijs 1\ A 

(No. du passe-port et de /awz e . e). ij - 11r 1 2 L 
Volwassenen (maitres) .. / / ...------
Kznderen onder 10 jaar c-r ' 
(enfants au-dessous de 10 a -----

Bedienden ( domestiques ) 

Przjs (arrangement) 9~, / 
Datum van aankomst (arrzve /e) } ~ b ,. 

Onde~getekende verklaart ~oed~ nota ervan te heb en genomen, dat de hotel-

• 
dzrectze zedere aansprakeh1khezd voor verlies, diefstal of beschadiging van 
gelden, geldswaarden, bagage en/of andere hem toebehorende voorwerpen 
afwijst, voor zover bedoelde gelden, geldswaarden, bagage en/of andere hem 
toebehorende voorwerpen, niet bij haar tegen res:u, hetwelk door de hotel
directeur persoonlijk moet zijn ondertekend, in bewaring zijn gegeven. 

• 

Handtekening: 

Le soussigne declare avoir pris bonne note que !'hotel rejette route respon
sabilite pour degat, perte ou vol d'argent, de valeurs, bagages ou autres objets, 
qui· n'ont pas ete remis au bureau iz titre de depot contre un res:u, revetu de la 
signature du directeur d'hotel lui-meme. s· 

zgnature: 

The .Gndersigned has taken due note of the regulation that the management 
is liable only for money, valuables or other possessions, or the dammage of 
'same, which have been handed over to the hotel manager for safe keepmg 
against a receipt signed by the hotel manager himself. 

Signature: 

Der Unterzeichnete hat von der Bestimmung Kenntnis genommen, dass fiir 
Beschadigung, Verlust oder Diebsta~l von Geld, Wertsachen oder sonstigen 
Gegenstanden, welche mcht gegen ezne vom Hoteldzrektor personlich unter
:~:eichneten Bescheinigung zur Aufbewahrung iibergeben worden sind, nicht 
gehaftet wird. • wv~ .,, Unt;rscrr·f 

·~... ~ ~~t~cdc/ 1 

I. 

Hotel 

No.{P~ 
Naam (nom) . 

V oornamen ( prenoms) . 

Beroep (profession) 

Woonplaats (domicile) 

Ad res ( adresse) . 

Nationaliteit (nationalite) 

Geboortedatum (date de naissance J. 
Geboortep/aats (lieu de naissance) . 
Datum en duur Hollands visum 
(date et duree du v~a hollandais) . 
No. paspoort en pers.bewijs 

.. Scheveningen 

61~~~ 
kQ_ ~~"""""'. ~ 

~~ it,. Vl1 'L--o 
~ 0- s_-JL r£_jS . 

(No. du passe-port et de /a carte d'identite) 

\ 'I Vi ~ I \ f 1 0 +;) 
J5v. D J4 s~ 

....--------
···· · · ········· . ··~ ..... 

Kinderen onder 10 jaar _ __........--
Volwassenen (maitres) . 

' (enfants au-dessous de 10 ans) . 

) Bedienderr ( domestiques) 

Prijs (arrangement) . 

Datum van aankom<t (arrive le) .. 
, .. 

Ondergetekende verklaart goede nota ervan te he~ben genomen, dat de hotel
directie iedere aansprakelijkheid voor verhes, dzefstal of beschadzgmg van 
gelden, geldswaarden, bagage en/of andere hem toebehorende voorwerpen 
afwijst, voor zover bedoelde . geld':?• geldswaarden, bagage en/of andere hem 
toebehorende voorwerpen, met bzJ haar teget;t res:u, ~etwe\~ door de hotel
directeur persoonlijk moet zijn ondertekend, zn bewarmg ZlJn gegeven. 

Handtekening: 

· Le soussigne declare avoir pris bonne note que !'hotel rejette toute res~on
sabilite pour degat, perte ou vol d'ar~;ent, de val:urs, bagages ou autre.s obJets, 
qiu n' ont pas ete reril.is a~ bureau a t:tre de depot contre u~ res:u, revetu de la 
signature du dzrecteur d hotel luz-meme. Szgnature: 

The undersigned has taken due note of the regulat~on that the management 
is liable only for money, valuables or other possesszons, or the dammage. of 

h. h ha been handed over to the hotel manager for safe keepzng same, w zc ve h' If 
against a receipt signed by the hotel manager zmse . s· 

zgnature: 

U · h t hat von der Bestimmung Kenntnis genommen, class fiir 
Der nter:~:ezc ne e G ld w h d u· ··d· v lust oder Diebstahl von e , ertsac en o er sons gen 
Bescha ~g'fg, w~che nicht gegen eine vom Hoteldirektor personlich unter
G~enstan eBn, h · ·gung zur Aufbewahrung iibergeben orde smd,~ mcht 
zezchneten esc ezm . ~ 
gehaftet wird. · nft: 

u-46-400-49 I 



R A P .P 0 R T- C 
1 i /}I -.'! $·o/ 

.£..!._· e _ ..... __ L'J.l::"'-=:: .,J., 

1 • 
· . :"~ .$?}_/- 41/ ·

1 ACD/Jt,_ t~ 
In aansluting op _het rappor~ ACD' 111480 wordt ge~--

. meld dat de Joegoslavische Gezant te ·parijs, PETROVIC, dipl. 
paspoort D 1206 en .de Ambassadesecretaris .RAFAJ, dipl. pas
poort D 1433 eveneens per auto een bezoek aan Nederland zul
len aflegr5en. 

2. . De Joegoslavische Consul te . Dusseldorf, SIEINOVIC~ dipl. 
paspoort D 1122, zal zich eveneens naar Nederland begeven, en 
wordt reeds op 19 Juni 1951 verwacht. · 

3. Deze overweldigende toeristische belangstelling' in o:n,s 
land wordt benauwend. 

CLRp 19/6-51 



• 

• 

~ ~. /_ J7 - 9 IA.,u,-v ~c...£ • 

97~ · · ~ ;; zr lfi-
Vh ~I fo h~r,t 

(hc..,Gic- d.v rlt.. , t.C. ~'>1~ ;clc.c,e-(.., 
r- c el.bj? . f.P,6' J) '., II-
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